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Data i mi~j 'ct: zlozenia orert~ 

(II ypelnia organ admini Slr3cji publicznej) 2 3 -10- 2015 

OFERT A./OFERTA WSPOLN'1 11 

. .l l dz '-1%... . ... podpi ' 
ORGANIZACJI POIARLI\DOWEJ(-YCH).i ', ' . - ' I 

I:!-S+-t\wy Z D?"L\ 2'1 KWI[HIIA 200; F. 0 DZ1ALAL1>IOSCJ PO:b¥-TKU PUBLlCZN EGO I 0 WOLONTARJACIE 
CDz U. z 2010 r. Nr 134, pOI. 1536)\). REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

Dzialalnosc na rzecz os6b niepelnosprawnycb 
(rodzaj zadania publ icznego2

') 

Wspieranic rebabilitacji prowadzonej przez organizacje pOzanlldowe dzialaj~ce na rzecz osob 
niepelnosprawnych \\' formie: zaj~c rozwijajllcycb i podtrzymuj~cych umiej~tnosci 

samodziclnego funkcjonowania oraz wl'lczcnia spotecznego os6b 1. rozmaitymi 
niepelnosprawnosciami 

CtYlul zadania publ icznego) 

\V okresie od 26 listopada 2015r. do 10 grudnia 20 15r. 

W FORMTE 
POW1ERZENIA REAUz/\CJT ZADANlA PUBUCZNEGO/WSPIERANIA REALIZACn 

ZADANTA PUBLICZNEGO ll 

PRZEZ 

Pre~"denta Miasta Lodzi 
(organ ad min istTacji publicznej) 

skladana na podslawie przepis6w dzialu II rozdzialu 2 USlav.'y z dnia 24 kwielnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytKu 
publicznego i 0 wolomari acie 

J. Dane oferentaioferent6w l
). 3) 

I) nazwa: L6dzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno Sportowe Niepelnosprawnych 

2) forma prawna:4 ) 

(X) scov,'arz)'szenie () fundacja 
() koscielna osoba prawna () koscielna jednostka organizacyjna 
() spoldzieln ia socjalna () inna· .. , ... ... ... ............. ... ... ..... ... ... .. ....... . 

3) numer w Krajov,rym Rejestrze Sqdowym, \v innym rejeslrze lub ewidencji :5) 

Prezydenta Miasta Lodzi nr.27 
4) data wpisu , rejestracji luh ulworzcnia:

o, 
22 grudnia 2003 r. 

5) nr NIP : 726-22-87-325 nr REGON : 47220468& 

6) adres: 

miejscowosc: 91-848 L6M ul.: Gomicza 5 

dzielnica lub inna iednostka: Srodmiescie pomocnic2.a : 7> ....... .... .. .. . 














