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 Załącznik nr 1 

………………………………… 

Data i miejsce złożenia oferty 

(wypełnia organ administracji publicznej) 

 

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)  

 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) 

MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),  

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

(rodzaj zadania publicznego2))  

 Z ogłoszenia konkursowego, np. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

(tytuł zadania publicznego) 

 DOWOLNY WYMYŚLONY PRZEZ WAS TYTUŁ 

w okresie od  

01.04.2021 do 25.06.2021 r. 

W FORMIE 

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI 

ZADANIA PUBLICZNEGO 1) 

 

PRZEZ 

Przykładowo: Prezydenta Miasta Bolesławiec czy też Wójt gminy Zdroisko 

(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 

 



 

2 
 

DANE ORGANIZACJI, KTÓRA WSPIERA TĄ INICJATYWĘ (wpisaliśmy przykładowe 

dane) 

I. Dane oferenta/oferentów1)3)  

1) nazwa: Nazwa organizacji pozarządowej, która pomoże Waszej grupie 

2) forma prawna:4)  

 

(  )   stowarzyszenie                                ( x ) fundacja 

 

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna            

  

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna………………………………… 

              

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)  

 KRS 0000369278 

 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 28-10-2011 

5) nr NIP: 5993134954 nr REGON: 080468612 

 

6) adres:  

 

    miejscowość: Gorzów Wlkp. ul.: Sikorskiego 11 

 

    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) - 

     

    gmina:  powiat:8) Gorzów Wlkp. 

    

    województwo: lubuskie 

      

    kod pocztowy: 66-400 poczta: Gorzów Wlkp. 

    

7) tel.: 884-850-869 faks:- 

   

    e-mail: przykładowymail@gmail.com http:// www.przykladowastrona.pl 

 

8) numer rachunku bankowego: 75109016230000000120367201 

   

    nazwa banku: BZ WBK 

 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1): 

a) Jan kowalski 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  
o którym mowa w ofercie:9) 

- 

mailto:przykładowymail@gmail.com
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11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr 

telefonu kontaktowego) 

Jan kowalski 111-111-111 

12) przedmiot działalności pożytku publicznego: 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

 działalności charytatywnej, w tym promocji i organizacji wolontariatu, (PKD 88.99.Z), 

 prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych (PKD 58.19.Z) 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, (PKD 88.99.Z), 

 pomocy finansowej i rzeczowej, (PKD 88.99.Z), 

 organizowania i finansowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,       (PKD 93.29.Z), 

 fundowania stypendiów, (PKD 88.99.Z), 

 wspierania udziału dzieci i młodzieży w koloniach i wycieczkach, (PKD 88.99.Z), 

 podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska (PKD 94.99.Z), 

 udzielania wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom dla wzmocnienia ich możliwości pozyskiwania środków na 
realizację wspólnych celów statutowych, (PKD 94.11.Z), 

 inicjowania i organizowania akcji mających na celu zbieranie środków finansowych         i rzeczowych na rzecz 
Fundacji, (PKD 94.99.Z) 

 działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, (PKD 88.99.Z), 

 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32, (PKD 94.11.Z). 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób, w tym: organizowanie akcji pomocowych, zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do 
realizacji potrzeb życia codziennego, (PKD 88.99.Z),  

 

b) działalność odpłatna pożytku publicznego 

 organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,   (PKD 93.29.Z), 

 prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych, (PKD 58.19.Z). 

 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),  

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), 

 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach                      i targowiskach (PKD 47.89.Z), 

 ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B), 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21. Z), 

 pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29. Z), 

 przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30. Z), 

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

 pozostałe sprzątanie (PKD 81.29. Z), 

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 

 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 

 organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia, (PKD 85.59.B), 

 wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 

 wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) 

 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 

 pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 

 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

 działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z) 

 pozostała sprzedaż (PKD 47.19.Z) 

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z) 

 pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99. Z) 

 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z) 

 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 
 

 

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą: 
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a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 

………………………………………………………….. 

b) przedmiot działalności gospodarczej 

 

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji 

publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)  

Nie dotyczy 

 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji  

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego 

 W dzisiejszych czasach profilaktyka uzależnień powinna zmierzać do kształtowania 

pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, stylu życia stanowiącego alternatywę wobec 

zażywania narkotyków czy alkoholu, zamiast straszenia negatywnymi konsekwencjami 

stosowania używek. Aktywność społeczna młodych stanowi barierę przed zagrożeniem 

uzależnieniami. Ich aktywizacja powinna być związana z tworzeniem zaskakujących, 

kolorowych, zabawnych i oryginalnych działań, które przyciągają uwagę, wciągają do 

zabawy a przez to do działania.  

Pomysłem na promocję wolontariatu w naszej gminie/ mieście i zachęcanie młodych ludzi do 

uaktywniania w szkolnych grupach wolontariackich w swoim środowisku lokalnym jest:  

 

1) zakup maszyny do kręcenia waty cukrowej 

Maszyna do kręcenia waty cukrowej pozwoli naszego grupie efektywniej działać w 

środowisku lokalnym. Kręcenie waty cukrowej to prosta, tania i atrakcyjna metoda na 

włączenie się grup wolontariuszy w lokalne inicjatywy, wydarzenia, festyny, oraz na 

organizowanie happeningów i przyciągnięcie uwagi mieszkańców. Dzięki maszynie do waty 

cukrowej wolontariusze mogą w prosty sposób włączać się w obchody lokalnych świąt i 

przeprowadzać akcje plenerowe. Zbliży to wolontariuszy do lokalnej społeczności i da im 

narzędzie do nawiązywania kontaktu z mieszkańcami. 

2) zakup 20 koszulek z nadrukiem 

Koszulki z logiem grupy wolontariuszy to lepsza widoczność pracujących podczas akcji 

Nie dotyczy 
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wolontariuszy, lepsze identyfikowanie grupy wolontariackiej przez mieszkańców, tworzenie 

wspólnoty i utożsamianie się z grupą i działaniami.  

3) zakup 1 roll-up promującego naszą szkolną grupę wolontariacką. 

To kolejna forma profesjonalnego promowania swojej działalności w środowisku lokalnym, 

która poprawią naszą widoczność na imprezach lokalnych w jakich regularnie co rok 

bierzemy udział.  

4) zorganizowanie bądź udział naszej grupy wolontariackiej w co najmniej jednej akcji 

plenerowej z wykorzystaniem koszulek, maszyny do kręcenia waty i roll-upu. 

Certyfikat Aktywnego MIASTA/GMINY 
 

Gminom, które włączyły się we wspieranie rozwoju aktywności wolontariackiej 

nadany zostanie Certyfikat Aktywnego MIASTA / GMINY, co będzie symbolem 

podziękowania za włączenie się do tak ważnej i potrzebnej  dla  młodzieży inicjatywy.  

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich 

przyczyn oraz skutków  

 

W czasach, gdy Internet wchłania młodych ludzi, Galerie Handlowe stają się miejscem życia towarzyskiego, 

kreowania poglądów i postaw nastolatków, a zaangażowanie młodzieży w wolontariat na rzecz środowiska 

lokalnego w ciągu ostatnich lat spadło o prawie 30%, trzeba zmienić diametralnie nasze podejście do 

animacji, pomagania i uczenia młodych bycia dobrymi dla siebie i dla innych. Jeżeli chcemy dać młodemu 

pokoleniu pozytywne wzorce, dać alternatywę musimy stać się w działaniu tak samo ciekawi i atrakcyjni jak 

usługi kuszące w Internecie czy „kolorowy świat Centrów Handlowych” 

Jest zbyt mało działań promujących wolontariat wśród młodych ludzi. Ostatnia atrakcyjna naszym zdaniem 

ogólnopolska akcja promująca młodzieżowy wolontariat została zorganizowana w 2006 r. przez Centrum 

Wolontariatu. W ramach kampanii „Pomaganie wzmacnia” strongman Mariusz Pudzianowski wystąpił w 

zabawnych filmach i wziął udział w sesji zdjęciowej, za pomocą których próbowano stworzyć modę na 

bezinteresowne pomaganie innym. Od tamtej pory sporadycznie podejmowano się kompleksowych działań 

mających zachęcać młodzież do aktywności. Wyjątkiem był rok 2011 ogłoszony przez UE rokiem wolontariatu. 

Jednak po tamtych działaniach pozostały jedynie nieaktualizowane strony internetowe.  

Wpisując w Google hasło „wolontariat młodzieżowy” i wybierając grafikę okazuje się, że na 2500 gmin w 

Polsce, ponad 10 000 szkół gimnazjalnych i średnich, grafik różnych akcji jest około 100, bo większość z nich 

się powtarza . Ponadto nie zauważyliśmy jakichkolwiek akcji ogólnopolskich.  

Mamy świadomość, że większość tych akcji dotyczy większych miejscowości i małe gminy mogą jedynie 

pozazdrościć dużym aglomeracjom, które inwestują ogromne środki w rozwój aktywności społecznej. Dobrym 

przykładem jest Warszawa. W mieście stołecznym realizowany jest trzyletni projekt „Wolontariat Miejski” 

z budżetem ponad półtora mln zł. Jaka Gmina może pozwolić sobie na przeznaczanie takich środków na 

rozwój wolontariatu? Aby rozwijać wolontariat w sposób kompleksowy, a więc w każdej, choćby najmniejszej 

miejscowości naszego kraju powstał nasz projekt. 

 

Zawęża się aktywność młodych ludzi w środowisku lokalnym dlatego nasze działania nakierowane są na ich 

pobudzenie, w tym przypadku przez działania profilaktyczne.  
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego 

Głównymi adresatami projektu są:  

 wolontariusze szkolnej grupy wolontariackiej, aktywni uczniowie biorących udział w 

działaniach pomocowych na terenie naszej gminy/ miasta.  
 

 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją 

zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do 

podwyższenia standardu realizacji zadania.11) 

Nie dotyczy 

 

 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację 

na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem 

inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty 

otrzymania dotacji .11) 

 

Nie 

 

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji  

 

 - Zakup maszyny do kręcenia waty cukrowej , koszulek z nadrukiem i roll-up narzędzi do 

promowania działań grupy wolontariackiej 

 

- zorganizowanie bądź udział naszej grupy wolontariackiej w co najmniej jednej akcji 

plenerowej z wykorzystaniem koszulek, maszyny do kręcenia waty i roll-upu 

 

 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego  

Miejscowość gmina i województwo 
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8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)  

 

 

Zakup maszyny do kręcenia waty cukrowej , koszulek z nadrukiem i roll-up narzędzi do promowania działań 

grupy wolontariackiej – wybierzemy najkorzystniejsze oferty dostępne na rynku. Wszystkie zakupione materiały 

będą posiadały logo lub nazwę naszej grupy wolontariackiej, aby posłużyły do promowania wolontariatu.  

Nadanie Certyfikatu Aktywnego Miasta - będzie symbolem podziękowania za włączenie się do tak ważnej i 

potrzebnej  dla  młodzieży inicjatywy. Certyfikat chcielibyśmy wręczyć oficjalnie przedstawicielom władz Miasta 

podczas zorganizowanej wspólnie konferencji prasowej.  

zorganizowanie bądź udział naszej grupy wolontariackiej w co najmniej jednej akcji plenerowej z wykorzystaniem 

koszulek, maszyny do kręcenia waty i roll-upu – Do końca realizacji projektu skorzystamy z zakupionych 

materiałów promując za ich pomocą nasze działania i naszą grupę na wydarzeniach (co najmniej jednym) w 

środowisku lokalnym.  

Zakończenie i rozliczenie projektu  

 

9. Harmonogram13)  

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.05.2017 do 25.06.2017 

Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania 

publicznego14)  

Terminy realizacji 

poszczególnych 

działań 

Oferent lub inny podmiot 

odpowiedzialny za działanie w 

zakresie realizowanego zadania 

publicznego 

Zakup zaplanowanych w projekcie rzeczy  

 

 
Nadanie Certyfikatu Aktywnego Miasta/ 

Gminy 

Udział grupy wolontariackiej w wydarzeniu 

plenerowym 

Zakończenie i rozliczenie projektu 

01.05-10.06.2021 r.  

 

 

10-20.06.2021 r 

 

 

01.05-20.06.2021 r.  

 

 

20-25.06.2021 r. 

 

  

Organizacja wspierająca grupę 

 

Organizacja wspierająca grupę  

 

Organizacja wspierająca grupę  

 

Organizacja wspierająca grupę  

 

 

 

 

10. Zakładane rezultaty zadania publicznego15) 

- Wyposażenie naszej grupy wolontariackiej w narzędzia promocyjne: koszulki z nadrukiem, roll-up, maszyna do 

kręcenia waty cukrowej 

- Zwiększenie rozpoznawalności naszej grupy wolontariuszy poprzez udział w co najmniej jednym wydarzeniu 

plenerowym, w okresie realizacji projektu, z wykorzystaniem nowo-zakupionych narzędzi promujących 
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 
Lp. 
 

Rodzaj kosztów16) Ilo

ść 

jed

no

ste

k 

Kosz

t 

jedno

stko

wy 

(w 

zł) 

Rodzaj  

miary 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

z tego do pokrycia 

z wnioskowanej 

dotacji 

(w zł) 

z tego z  

finansowych 

środków własnych, 

środków 

z innych źródeł , w 

tym wpłat i opłat 

adresatów zadania 

publicznego17) (w 

zł) 

Koszt  do pokrycia 

z wkładu 

osobowego, w tym 

pracy społecznej 

członków  

i świadczeń 

wolontariuszy 

 (w zł) 

I 
Koszty merytoryczne18) po 

stronie organizacja wspierająca 

grupę: 

 

1) Koszty związanie z zakupem 

maszyny do kręcenia waty 

cukrowej 

 

2) zakup 20 koszulek z 

nadrukiem  

 

3) Zakup roll-up 

 

 

1 

20 

1 

 

 

1700 

25 

300 

 

 

sztuk 

sztuk 

sztuk 

 

 

1700 

500 

300 

 

 

1700 

500 

300 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

II         

III Inne koszty, w tym koszty 

wyposażenia i promocji po 

stronie organizacja wspierająca 

grupę: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

IV Ogółem: 

 

   2500 2500   

    

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji 2500 zł 100% 

2 Środki finansowe własne17)   ……zł ….. % 

3 Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe 

wymienione w pkt. 3.1-3.3)11) 

…..zł ……% 

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) ………zł ……..% 

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: 

dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych)17) 

..…. zł …….% 

3.3 pozostałe17) …….. zł …….% 

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca 

społeczna członków)  

…..  zł ……% 

5 Ogółem (środki  wymienione w pkt. 1- 4)  2500 zł 100% 
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3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21) 

Nazwa organu administracji 

publicznej lub innej jednostki 

sektora finansów publicznych 

Kwota 

środków 

(w zł) 

Informacja o tym, 

czy wniosek 

(oferta) 

o przyznanie 

środków został (-a) 

rozpatrzony(-a) 

pozytywnie, czy 

też nie został(-a) 

jeszcze 

rozpatrzony(-a) 

Termin rozpatrzenia  

–  

w przypadku 

wniosków (ofert) 

nierozpatrzonych do 

czasu złożenia 

niniejszej oferty  

 

 

 TAK/NIE1)  

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)  

W realizacji zadania wezmą udział specjaliści, członkowie i wolontariusze Fabryki Aktywności Młodych oraz firmy 
wyspecjalizowanie w realizacji poszczególnych zadań.  
 

Wpisać dane opiekuna grupy lub lidera, przedstawiciela organizacji wspierającej 

 

Odpowiedzialny w projekcie za za zakup sprzętu Przekazanie władzom Miasta / Gminy Certyfikatu, rozliczenie projektu 

 

 

 

 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji 

zadania23)  

Wpisać zasoby wspierającej organizacji, np. 

 

1) lokal o pow. ……………….. oraz lokal biurowy o pow. ……………. 

2) xxx komputerów stacjonarnych 

3) urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) 

4) osprzęt potrzebny do przeprowadzenia imprez plenerowych 

5) samochód osobowy5-cio osobowy 

 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze 
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 

 

Trzeba wpisać doświadczenia organizacji wspierającej   
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4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego 

w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

nie 

 

Oświadczam (-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku 

publicznego oferenta/oferentów1); 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów 

zadania; 

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy; 

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, 

przetwarzaniem             i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do 

systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem 

należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1); 

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem 

Sądowym/właściwą ewidencją1); 

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym     i  faktycznym. 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

(podpis osoby upoważnionej  

lub podpisy osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta/oferentów1)  

 

Data………………………………………………. 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24) 
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2. Pełnomocnictwo 

Poświadczenie złożenia oferty25) 

 

 

 

Adnotacje urzędowe25)  

 

 

 

1) Niepotrzebne skreślić. 

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.  

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności 

stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną. 

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.  

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie 

danej jednostki. 
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.  

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między 

składającymi ofertę wspólną.  

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. 
miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).  

14) Opis zgodny z kosztorysem. 

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego 
negatywne skutki. 

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.  

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.  

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z  wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym  

i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu. 

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania 

publicznego. 

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o  kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy 
przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 
23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 

25) Wypełnia organ administracji publicznej. 

 


	1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

