Załącznik nr 1
WZÓR
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
1)
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
(rodzaj zadania publicznego2))

Popularyzacja historii miasta i tradycji regionalnych:
GRA MIEJSKA – CIECHANÓW W OGNIU - 1920
(tytuł zadania publicznego)
w okresie od 01.06. 2014 do 31.09.2014

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ

URZĄD MIASTA W CIECHANOWIE.
(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/oferentów1)3)
1) nazwa: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
2) forma prawna:

4)

( * ) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna…………………………………

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

5)

Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000291419 .
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 19 listopad 2007 r.

5) nr NIP: 774-31-36-686 nr REGON: : 141199156

6) adres:
miejscowość: ..PŁOCK ul.: KRÓTKA 3A
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy
gmina: Płock

powiat:8) ..płocki.

województwo: .....Mazowieckie.......
kod pocztowy 09 – 402 poczta: PŁOCK..........

7) tel.: ….: 24/ 262 92 13 faks: …24/ 264 03 15...........
e-mail: ...komendant @mazowiecka.zhp.pl http:// mazowiecka.zhp.pl
8) numer rachunku bankowego…82 1160 2202 0000 0001 3283 4329 .....
nazwa banku MILLENNIUM S.A. ODDZIAŁ PŁOCK
1)

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów :
a) ……hm. Piotr Rzeczkowski – Komendant Hufca ZHP Ciechanów......................................
b)

phm. Krzysztof Piotrowski – Skarbnik Hufca ZHP Ciechanów…...

c) ……………………………………………………………………………..….

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie:9)
.....Hufiec ZHP Ciechanów ul. Słońskiego 19; 784 734 964 .............................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
................Piotr Rzeczkowski

784 734 964 .......................................

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1. Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowejwychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP.
2. Upowszechnienie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie podstaw
patriotycznych.
3. Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.
4. Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających
uzależnieniu dzieci i młodzieży.
5. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie
działalności charytatywnej.
6. Prowadzenie rehabilitacji rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także
resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych.
7. Promowanie zdrowego trybu życia.
8. Promowanie idei organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia.
9. Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji.
a) działalność odpłatna pożytku publicznego
1. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury.
2. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych
i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia, jak i osób
niezrzeszonych.
3. Prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na
rynku pracy.
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej.
5. Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowejwychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP.
6. Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
rozwojem zainteresowań i specjalności.
7. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
8. Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw
patriotycznych.
9. Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.
10. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury.
11. Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających

uzależnieniu dzieci i młodzieży.
12. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzanie
działalności charytatywnej.
13. Prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci
nieprzystosowanych.
14. Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia.
15. Promowanie zdrowego trybu życia.
16. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych
i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia, jak i osób
niezrzeszonych.

13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …0000291419
b) przedmiot działalności gospodarczej

 Działalność biur turystycznych,
 Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
 Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
 Wydawanie książek,
 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej

10)

Nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Ciechanów to stare i doświadczone przez historię miasto. Historia powszechna naszego kraju,
którą uczniowie otrzymują w ramach podstawy programowej w szkołach niestety ogranicza
się do najważniejszych faktów historii Polski z przyczyn czasowych pomijając ich lokalny
kontekst.
Warto jednak aby młodzi ciechanowianie, niejednokrotnie będący przecież potomkami
walczących o wolność miasta przodków znali fakty z ich życia, które splatały tę wielką
historię ( Europy czy Polski ) z codziennym życiem.
Gra Miejska pt. „Ciechanów w ogniu. Rok 1920” nawiązuje swoją tematyką do wydarzeń
związanych z kolejną rocznicą „Cudu nad Wisłą” oraz wydarzeń jakie miały miejsce w
Ciechanowie podczas działań wojennych w roku 1920. Chcemy poprzez tego typu grę
pokazać jak wielkie znaczenie odegrał Ciechanów w wojnie polsko – bolszewickiej,
przypomnieć też o bohaterskiej szarży 203 pułku ułanów który rozbił mieszczący się w
Ciechanowie sztab 4 Armii Bolszewickiej a wraz z nim dokonał zniszczenia radiostacji, co
przyczyniło się walnie do zwycięskiej ofensywy wojsk polskich podczas bitwy warszawskiej.
Gra ma na celu upamiętnić wydarzenie jakim była Wojna obronna 1920 dla ówczesnych
ciechanowian, poprzez najatrakcyjniejszą formę – formę gry.
Zadania i symulacja społeczeństwa końca lat 20, mierzącego się z koniecznością
zabezpieczenia miasta przed bolszewicką falą będzie świetnym pretekstem do przekazania
uczniom informacji o historii naszego miasta, losach budynków i miejsc będących
scenografią punktów kontrolnych zaliczanych podczas zadań.
Bitwa Warszawska rozegrana w roku 1920 stanowi szereg bitew na poszczególnych
odcinkach frontu rozegranych w okresie od 13 do 18 sierpnia 1920 roku. Jednym z takich
odcinków był rajd VIII Brygady Jazdy na Ciechanów aby uzasadnić sens naszego
przedsięwzięcia oddajmy głos gen. Aleksandrowi Karnickiemu dowódcy VIII Brygady jak i
uczestnikowi tamtych wydarzeń które opisał tak: „ Dnia 15 sierpnia otrzymałem rozkaz
dokonania wypadu siłami mojej 8 brygady jazdy na Ciechanów i zajęcia tego miasta. 8

brygada ruszyła do akcji. Nie bez brawury i poświecenia przedarła się na tyły 4 armii
sowieckiej i dnia tegoż wykonała zalecony mi rozkaz, zajmując Ciechanów....[..] W wypadzie
tym na Ciechanów uczestniczył zaszczytnie 203 pułk ułanów. Jego to szwadrony wpadły
pierwsze do miasta i zająwszy tam jedyną radiostację bolszewicką, zniszczyły ..[....].
Zniszczenie radiostacji i zajęcie Ciechanowa uniemożliwiło dowódcy 4 Armii bolszewickiej
określania aktualnego położenia swoich wojsk i postawienia im odpowiednich zadań, oraz
odciążyło znacznie polskie oddziały walczące nad Wkrą.
Do dziś na cmentarzu przy ul. Płońskiej w Ciechowie widzimy ślady tamtych tragicznych dni
w postaci mogił żołnierzy 203 Pułku Ułanów jak i zbiorowej mogli nieznanych nam imienie
żołnierzy poległych w wojnie roku 1920 na Ziemi Ciechanowskiej. Mając wielką
świadomość tych niezwykłych wydarzeń chcemy poprzez grę przypomnieć te niezwykłe
wydarzenia z historii naszej malej Ojczyny
Szerokość przedsięwzięcia – Gra Miejska, koncert i scenki rekonstrukcyjne z udziałem
umundurowania z II Rzeczypospolitej możliwa dzięki współpracy z SRH 79 PP

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków
Grupa docelowa do której kierujemy nasz projekt bardzo wybiórczo zna historię powszechną a
co dopiero tę związaną z Ciechanowem, która nie jest narzucającą się poprzez media
informacją, lecz ukrytą w salach muzealnych i bibliotekach oraz archiwach – niemalże
tajemnicą.
10 – 13 lat i 14 – 18 lat to przedział w którym tylko jednostki interesują się historią.
A brak tej wiedzy powoduje że w przyszłości jako obywatele Ciechanowa nie będą mieli
podstawowych informacji o przebiegu wydarzeń lat 18 – 20 XX wieku tak tragicznych i ważnych
w dziejach naszego narodu, również tej części zamieszkałej w Ciechanowie.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
Uczniowie ciechanowskich szkół:
- podstawowych ( 10 – 13 lat )
- gimnazjów ( 13 – 15 )
- średnich ( 16 – 18 )

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/oferenci

1)

otrzymał/otrzymali

1)

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 dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
- Popularyzacja historii miasta i tradycji regionalnych
- zainteresowanie mieszkańców Ciechanowa historią miasta w latach 18 – 20 XX wieku
- Integracja społeczności lokalnej poprzez kibicowanie uczestnikom gry
- popularyzacja wiedzy o społeczeństwie lat 20 XX wieku
ukazanie znaczenia zniszczenia radiostacji dla zwycięstwa Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej
- pokazanie trudu żołnierskiego podczas tej wojny
- aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego i narodowego
- promocja historii „mojej małej Ojczyzny”,
- integracji środowisk lokalnych zajmujących się propagowaniem historii.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Ciechanów – ulice miasta, miejsca związane z bohaterską postawą mieszkańców naszego miasta oraz
ważne miejsca upamiętniające lokalną historię

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

12)

- Przygotowanie miejsca, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia gry, rozplanowanie długości
tras, przebiegu i czasu zadań, uzgodnienia personalne obsługi patroli
- podpisanie umów z wykonawcami zewnętrznymi ( ścianka wspinaczkowa, koncert, catering, wystawy )
- Przeprowadzenie gry, punktacja, podsumowanie
- Scenka rekonstrukcyjna – finał na błoniach zamkowych
- wystawy w ramach pikniku na zamkowych błoniach
- koncert
- zakończenie i rozliczenie projektu

9. Harmonogram13)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.06.2013 do 30.09.2013
Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
realizowanego
14)

publicznego

zadania poszczególnych
Działań

działanie w zakresie realizowanego zadania
publicznego

Kampania promocyjna gry –

01.06.-

Hufiec ZHP Ciechanów

dostarczenie oferty do szkół,

30.06.2013

SRH 79 PP

materiałów promocyjnych dla
dyrektorów i nauczycieli historii,
tworzenie list patroli w szkołach
Podpisanie umów z
podwykonawcami:

01.06 –
30.06.2013

Hufiec ZHP Ciechanów
SRH 79 PP

Scianka wspinaczkowa,
zespół muzyczny – gwiazda
koncertu,
SRH 79 Płk PP – grupa
rekonstrukcji historycznej
Mini Park Linowy
Opracowanie tras – oszacowanie
czasu vs precyzyjne określenie
miejsc wykorzystywanych w grze

01.08.01.09.2013

Hufiec ZHP Ciechanów
SRH 79 PP

Gra – przebieg + koncert
06.09. 2013
Rozliczenia i dokumentacja
07.09.- 30.09.
2013

Hufiec ZHP Ciechanów
SRH 79 PP
Hufiec ZHP Ciechanów

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)
Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości historycznej młodzież z ciechanowskich szkół,
Prezentacja dorobku kolekcjonerskiego ciechanowskich hobbystów,
Integracja mieszkańców miasta
Upamiętnienie wydarzeń historycznych związanych z okresem XX lecia międzywojennego w
Ciechanowie

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

I

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
17)
zadania publicznego
(w zł)

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

3 000
1 000
2 000
2 000
1 500

3 000
1 000
2 000
2 000
1 500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 000

1 000

0

0

1 000
1 500

1 000
1 500

0
0

0
0

Rodzaj miary

Ilość jednostek

Lp. Rodzaj kosztów16)

Koszt jednostkowy (w zł)

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Koszty
18)
merytoryczne po
stronie …(nazwa
19)

Oferenta)

:

1) ścianka
wspinaczkowa
2) koncert – gaża
artystyczna
3)scena + usługa
4)nagłośnienie
5 ) Wynajem
karabinów
Mauser i Mosin
wraz z amunicja
6) dwa ciężkie
karabiny maszynowe
strzelające za
pomocą instalacji
LPG
7) Mini Park linowy
8) Grupa
rekonstrukcyjna z
końmi – pokaz szarży
ułańskiej

II

III

20)

Koszty obsługi
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie …(nazwa
19)
Oferenta) :
1)Obsługa punktów
kontrolnych, logistyka
- osoby
2) Prace fizyczne
przygotowawcze,
Sprzątanie,
3)Grochówka
wojskowa
4)Transport+logistyka
-usługa zewnętrzna
5)

520

0

0

520

520

0

0

520

1 000
1 500
0

1 000
1 500
0

0

0

1) Plakaty, ulotki
2) Materiały
papiernicze

1 500
1 000

1 500
1 000

0
0

0
0

Ogółem:

19 040

18 000

0

1040

Inne koszty, w tym
koszty wyposażenia i
promocji po stronie

… (nazwa
19)
Oferenta) :

IV

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji
18 000 zł

2

3

95 %

17)

Środki finansowe własne

0 zł

0.%

0 zł

0%

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

…0 zł

…0.%

0… zł

…0..%

……… zł

……..%

1040 zł

5.%

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)

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

19 040 zł

100%

21)

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)
1)
TAK/NIE
TAK/NIE

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

1)

TAK/NIE1)
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)

Harcerze Hufca ZHP w Ciechanowie w wieku 16 – 50 lat: 40 osób
Członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułk Piechoty – 10 osób
Suma: 50 os

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Nie dotyczy

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

CHM ZHP Hufiec Ciechanów

- Akcja Chorągwi Mazowieckiej i Urzędu Marszałkowskiego POGODNE LATO – 1 300 000
- Program Profilaktyczny realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 2012 przez Miejski Związek Drużyn ZHP w Ciechanowie – 3 000
SRH 79 PP
współudział w przygotowaniu rekonstrukcji bitwy mławskiej 1939 w ramach współpracy z fundacją
Polonia Militaris w latach 2009 - 2013;
- budowa scenografii pola bitwy pod Mławą do rekonstrukcji w 2009 - 2013r.,
- budowa scenografii pola bitwy w Arcelinie w 2011-2012 roku, koordynacja działań strony
bolszewickiej we współpracy z urzędem gminy w Płońsku;
- organizacja i przeprowadzenie inscenizacji odbicia więźniów UB w Mławie

2012-2013 we

współpracy ze starostwem powiatowym w Mławie;
- organizacja Rekonstrukcji bitwy pod " Sarnową Góra 1920" w latach 2012-2013 we współpracy z
Urzędem Gminy w Sońsku.
- Udział corocznie w kilkunastu rekonstrukcjach bitew na terenie całego kraju od 2008 - 2013.

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.

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 .............................;
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

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
1)
oferenta/oferentów
Data……………………………………………….

Załączniki:
24)
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
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.
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.
2)

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.

