Załącznik nr 1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
…………………………………
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

Realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących środowisko lokalne oraz
upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń historycznych przypadających w 2014
roku
(rodzaj zadania publicznego2))

„Od czerwca '89 do czerwca 2014: 25 lat wolności w naszym kraju i w naszym mieście”
(tytuł zadania publicznego)
w okresie od 01.03.2014r. do 30.06.2014 r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
(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

I. Dane oferenta/oferentów

1)3)

1) nazwa: Samodzielne Koło Terenowe Nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w
Ciechanowie
2) forma prawna:

4)

(x) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:5) 0000135310
6)

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 16.10.2002 r.
5) nr NIP: 566-18-14-009 nr REGON: 130861721
6) adres:
miejscowość: Ciechanów ul.: Wyspiańskiego 11A
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) Kargoszyn
gmina: Ciechanów powiat:8) Ciechanów
województwo: mazowieckie
kod pocztowy: 06-400 poczta: Ciechanów
7) tel.: 23 672 28 69 faks: 23 673 26 72
e-mail: szkola.sto@interia.pl http:// www.stociechanow.pl
8) numer rachunku bankowego: 29 8230 0007 3001 1081 2000 0001
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Płońsk O/Ciechanów
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):
a) Urszula Michalska – prezes
b) Joanna Kraskowska – wiceprezes
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o
którym mowa w ofercie:9) Samodzielne Koło Terenowe Nr 76 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Ciechanowie, ul. Wyspiańskiego 11A; tel. 23 672 28 69
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego): Katarzyna Stawicka – 606 764 975; 23 672 28 69

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
działalność edukacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
nie dotyczy

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

b) przedmiot działalności gospodarczej – nie dotyczy
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 2014 roku świętować będziemy 25 rocznicę zwycięstwa „Solidarności” w wyborach 4 czerwca
i wielkiego przełomu roku 1989. Społeczne Towarzystwo Oświatowe jako stowarzyszenie powstałe na
fali ruchu obywatelskiego lat przełomu czuje się zobowiązane godnie świętować 25 rocznicę wolności
w naszej ojczyźnie i naszym mieście. Chcemy zrobić to aktywnie, sensownie, twórczo, radośnie razem
z mieszkańcami naszego miasta. Chcemy inspirować aktywność obywatelską, przypominać
o odpowiedzialności za wolność, budować poczucie solidarności i wspólnej troski o przyszłość. Nasze
działanie ma mieć charakter międzypokoleniowy i międzyśrodowiskowy.
Od marca 2014 roku chcemy rozpocząć realizację programu edukacyjnego „Od czerwca '89 do
czerwca 2014: 25 lat wolności” służącego kształtowaniu postaw obywatelskich oraz nabywaniu
wiedzy na temat najnowszej historii naszego miasta i kraju. Odbywać się to będzie jako „żywa lekcja
historii” z udziałem osób bezpośrednio związanych z wydarzeniami tamtych dni: członków komitetu
wyborczego „Solidarność” w naszym mieście, kandydatów do Sejmu i Senatu, pierwszych
parlamentarzystów z roku 1989.
Na kształtowanie postaw obywatelskich młodych ludzi wpływa wiele czynników, jak rodzina, proces
nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa rówieśnicza. Uważa
się jednak, że największą rolę do odegrania ma szkoła i sam nauczyciel.
Jednak edukacja obywatelska w szkole to nie zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna, choćby
największa. To nie podawanie gotowej recepty na lepsze jutro. Edukacja obywatelska to konkretne
działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby one
samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie
wnioski, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć o swojej małej i dużej ojczyźnie.
Program „Od czerwca '89 do czerwca 2014: 25 lat wolności w naszym kraju i w naszym mieście” to
skoordynowane działania nauczycieli wielu przedmiotów oraz rodziców i dziadków uczniów

ciechanowskich szkół, mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich zakończone
Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy Obywatelskiej pod hasłem „Ciechanów – 25 lat w wolnej Polsce”.
Konkurs „Ciechanów – 25 lat w wolnej Polsce”odbędzie się 3 czerwca 2014 roku w siedzibie STO w
Ciechanowie. Będzie on adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz szkół
gimnazjalnych z terenu naszego miasta. Sam konkurs poprzedzą działania edukacyjne, takie jak:
spotkania z działaczami Komitetu Wyborczego „Solidarność” z Ciechanowa oraz twórcami systemu
politycznego wolnej Polski. Spotkania te odbędą się także w siedzibie STO w Ciechanowie.
Nauczyciele wszystkich szkół zostaną zapoznani z tematyką konkursu i literaturą.
STO w ramach realizacji projektu chciałaby także zorganizować debatę dla młodzieży pod hasłem:
„Czym jest dla mnie wolność?”
2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia
nabierają takie pojęcia jak wolność jednostki, wolność społeczeństwa, prawa człowieka, patriotyzm.
Potrzeby, jakie chcemy zrealizować:
Wypracować szkolny model wychowania uczniów do współodpowiedzialności za umacnianie
demokracji w Polsce i Europie.
Kształtować u uczniów tożsamość historyczną poprzez zaangażowanie ich w edukację
solidarnościową oraz otwartą debatę publiczną na temat demokracji.
Kształtować u uczniów postawę solidarności oraz poczucie wspólnoty.
Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do podejmowania działań,
które sprawią, że staną się one atrakcyjnym miejscem, kształtującym u uczniów poczucie tożsamości
historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej.
Uczniowie – realizując program - poszukają m.in. odpowiedzi na pytania:
„Solidarność” – jakie są jej historia i współczesność?
Co to jest solidarność i w czym może się przejawiać?
Dlaczego solidarność jest taka ważna w życiu społecznym?
Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie demokracji?
Skutki: Wszystkie działania zaplanowane w Programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian
demokratycznych w Polsce, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za
umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności i
demokracji.
W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z
przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi
bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami zorganizują lekcje
obywatelskie.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Adresatami są uczniowie szkół z terenu Ciechanowa: dziewczęta i chłopcy w wieku 10 – 15 lat. To
nauczyciele historii w poszczególnych szkołach – koordynatorzy projektów szkolnych wyznaczą grupy
15 uczniów, które będą przygotowywać się do konkursu „Od czerwca '89 do czerwca 2014: 25 lat
wolności”. Planuje się, że w konkursie udział weźmie 60 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu 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)

W 2011 r – SKT Nr 76 STO w Ciechanowie otrzymało kwotę 7.000,00 zł. Na realizację zadania w
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Integracja europejska oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Celem programu „Od czerwca '89 do czerwca 2014: 25 lat wolności” jest zaangażowanie dzieci i młodzieży
ciechanowskich szkół w edukację solidarnościową oraz debatę na temat wolności i współodpowiedzialności za
umacnianie demokracji w Polsce.
Cele szczegółowe:
Wypracować model wychowania uczniów do współodpowiedzialności za umacnianie demokracji w Polsce.
Kształtowanie u uczniów tożsamość historyczną poprzez zaangażowanie ich w edukację solidarnościową
oraz otwartą debatę publiczną na temat wolności i demokracji.
Kształtowanie u uczniów postawę solidarności oraz poczucie wspólnoty.
Podejmowanie działań, które sprawią, że szkoła stanie się atrakcyjnym miejscem, kształtującym u uczniów
poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej.
Wyrabianie szacunku „małej ojczyzny”,
Wpajanie silnego związku ze środowiskiem lokalnym,
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,
Zachęcanie do aktywnej obecności obywatelskiej we własnym środowisku,
Umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
Poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
Umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł
(czasopisma, encyklopedie, słowniki) oraz umiejętne wykorzystywanie ich,
Nauka poczucia własne wartości i własnych możliwości,
Nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków
określonej działalności człowieka.
Sposób realizacji celów:
Przekazanie do szkół celów programu, realizacja programów w poszczególnych szkołach, debata
uczniów ciechanowskich szkół, konkurs „Ciechanów – 25 lat w wolnej Polsce”.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Miejscem realizacji zadania są szkoły z terenu Ciechanowa. Finał programu – konkurs „Ciechanów – 25
lat w wolnej Polsce” odbędzie się w siedzibie STO w Ciechanowie przy ulicy Wyspiańskiego 11A.
Proponujemy, by debata dla młodzieży odbyła się w siedzibie władz miasta, czyli w Miejskim Ratuszu
(termin do uzgodnienia).
Zajęcia związane z realizacją projektu (np. spotkania z lokalnymi działaczami „Solidarności” z lat 1980 –
1989) odbywać się będą także w siedzibie STO w Ciechanowie.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Rozesłanie do szkół informacji o programie i wymaganiach konkursowych.
2. Rekrutacja grup w poszczególnych szkołach.
3. Realizacja programu w szkołach:
a) przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
b) organizacja spotkań z lokalnymi działaczami
c) przeprowadzenie eliminacji w szkołach – wyłonienie reprezentacji na konkurs i do debaty.
4. Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu.
5. Promocja konkursu.
6. Organizacja konferencji dla nauczycieli uczestniczących w programie.
7. Organizacja debaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych.
7. Organizacja konkursu „Ciechanów – 25 lat w wolnej Polsce”.
8. Ewaluacja programu: przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli ze szkół biorących udział w
programie.

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2014 r.
Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego

zadania poszczególnych

14)

działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

działań

publicznego

1. Rozesłanie do szkół informacji o

01-15.03.2014 r.

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie

18-31.03.2014 r.

Szkoły podstawowe i gimnazja z terenu

programie i wymaganiach
konkursowych.
2. Rekrutacja grup w
poszczególnych szkołach.

miasta.

3. Realizacja programu w szkołach:
a) przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych

01.04.2014 -

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie oraz szkoły

b) organizacja spotkań z

31.05.2014

podstawowe i gimnazja z terenu miasta

01.03.2014 –

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie

lokalnymi działaczami
c) przeprowadzenie
eliminacji w szkołach –
wyłonienie reprezentacji na
konkurs i do debaty.
4. Zakup pomocy dydaktycznych
niezbędnych do realizacji
programu.
5. Promocja konkursu.

31.05.2014
6. Organizacja konferencji dla

10.05.2014 r.

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie

nauczycieli uczestniczących w
programie.
7. Organizacja debaty dla

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie
maj 2014 r.

młodzieży szkół gimnazjalnych.
7. Organizacja konkursu

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie
03.04.2014 r.

„Ciechanów – 25 lat w wolnej
Polsce”.
8. Ewaluacja programu:

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie
10- 30.06.2014 r.

przeprowadzenie ankiet wśród
nauczycieli ze szkół biorących
udział w programie.

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

15)

Udział w programie przyczyni się do utrwalenia postaw obywatelskich wśród młodzieży. Zmieni ich
nastawienie do obywatelskich obowiązków w stosunku do „małej” i „dużej” ojczyzny. Utrwali
przekonanie o potrzebie zachowań patriotycznych. Rozbudzi potrzebę aktywności obywatelskiej,
zachęci do obecności we własnym środowisku, wzmocni poczucie przynależności do społeczności
szkolnej, środowiska lokalnego i regionu, uzmysłowi uczniom, że wolność jest wartością budującą
nasze życie.
Z trwałych rezultatów wymienić należy: publikacje w lokalnej prasie, konspekty zajęć, materiały
konkursowe, nagranie debaty.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp. Rodzaj kosztów16)

I

Il
o
ś
ć
je
d
n
o
st
e
k

Rodz
aj
miar
y

Koszt
całkowity
(w zł)

z tego do
pokrycia
z
wnioskow
anej
dotacji
(w zł)

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków
z innych źródeł
, w tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
17)
publicznego
(w zł)

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego,
w tym pracy społecznej
członków
i świadczeń wolontariuszy
(w zł)

sztuka

1.000,00

1.000,00

0

0

sztuka

1.000,00

1.000,00

0

0

600,00

sztuka

600.00

0

600,00

0

70,00

sztuka

5.600,00

4.400,00

1.200,00

0

4

100,00

Zestaw

400,00

0

400,00

0

4

120,00

miesiąc

480,00

0

0

480,00

4

120,00

miesiąc

480,00

0

0

480,00

Koszty
18)
merytoryczne po
stronie SKT Nr 76
STO w
19)
Ciechanowie :
1) zakup pomocy
10
dydaktycznych
2) organizacja
konferencji i
spotkań: zakup
1
materiałów
piśmienniczych,
kawy, herbaty,
słodyczy
3) zakup nagród
80
dla uczestników
konkursu
„Ciechanów – 25
lat w wolnej Polsce”
i debaty.

Kos
zt
jedn
ostk
owy
(w
zł)

100,00

20)

Koszty obsługi
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie SKT Nr 76

STO w
19)
Ciechanowie :
1) materiały
biurowe
2) praca
koordynatora
projektu
3) praca księgowej
obsługującej
projekt

III

IV

Inne koszty, w tym
koszty
wyposażenia i
promocji po stronie
SKT Nr 76 STO w
19)
Ciechanowie
1) materiały
promujące program

100

3,00

Ogółem:

sztuka

300,00

300,00

0

0

9.860,00

6.700,00

2.200,00

960,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji
6.700,00
zł

2

68 %

17)

Środki finansowe własne

2.200,00

3

zł

23 %

0 zł

0%

0 zł

0%

0 zł

0%

0 zł

0%

960,00 zł

9%

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)11)
17)

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego

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)
3.3 pozostałe
4

17)

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)
9.860,00
zł

100%

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

Termin rozpatrzenia
–
w przypadku
wniosków (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu złożenia

-

-

nie został(-a)
jeszcze
rozpatrzony(-a)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)
TAK/NIE1)

niniejszej oferty

-

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)
Koordynatorem programu będzie pani Joanna Śpiewak – nauczycielka historii i wiedzy
obywatelskiej w Społecznym Gimnazjum STO w Ciechanowie. Posiada kwalifikacje: wykształcenie
wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz studnia podyplomowe z wiedzy obywatelskiej
i podstaw przedsiębiorczości.
Obsługę księgową zapewnia pani Bogusława Pazdrąg – księgowa SKT Nr 76 STO w
Ciechanowie.
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
Oferent posiada następujące zasoby rzeczowe: sale lekcyjne i salę konferencyjną w siedzibie STO w
Ciechanowie, które będą wykorzystywane przez prowadzących zajęcia. Do dyspozycji jest sprzęt
komputerowy i biurowy do wykorzystania podczas realizacji programu.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
SKT Nr 76 STO w Ciechanowie ma spore doświadczenie w realizacji różnych programów finansowanych
przez administrację publiczną:
2011r. – projekt „Zagrajmy o sukces” finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego
2011 r. Projekt „Europa wspólnym dziedzictwem” finansowany ze środków Urzędu Miasta Ciechanów w
ramach realizacji zadania publicznego
2012r. - projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.

4. Informacja, czy oferent/oferenci

1)

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 dotyczy

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta/oferentów1);
1)

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania;
3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .............................;
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/oferenci

1)

1)

składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem należności
1)

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne ;
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)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

1)

Niepotrzebne skreślić.
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.
2)

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.

