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UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PU

PoUczENlE co do sposobu Wypełniania ofeńy:
ofertę naIeży Wypełnić wyłącznie w białych pustych poIach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach.
Za2naczenie gwiazdką, np.:,,pobieranió*/niepobieranie*" oznacza, źe naIeźy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład:,,pobieranie*/nŁpebłerał+ie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll, Dane oferenta(-tów)

'} Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaIności pożytku

publicznego io wo|ontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, zpóźn.zm.).
2}-'' Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
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1, Nazwa oferenta{-tów}, fctma plawna, numer w Krajowym Rejestrte Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, s,trona

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

2. Da§€ osoby upowaźnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferł (np. imie i nazwisko,

numer telefonu, adres,poczty elektronicznej)

lll. Zakres zadania

1. Tytul zadania publicznego taańleg y ąlrąVo a7Or4*,4rW ,ułaiiau. 1oen4nUa

2. Termin realizacji zadania publiczne6o2}
Dala
rozpoczecia 2.0ą,?u?,u l ?"Ti.",.*," I t.o,r:zoLż

3. Syntetycżrry opis zadania {wraz ze wskazanienr miejsca jego realizacji|
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lV. Szacunkowa kalkulacia kosztów realizacji zadania publicznego

v, oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie
oferenta(-tów);

realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności poźytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją}* l zalega{-ją|* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferencił składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)" z opłacaniem naleźności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części lI niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do skladania oświadczeń
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4. ogis zakladanvth rezultatów realizacii zadania oublicgneco

Nazwa lelultatu
Plaaowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
łlocplowel

§posób rnonitolottt §nia reru]tatów,/ źródło
inforrnacji o osiągnięciu wskaźnika
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§. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji driałań planowanych w olercje oraz zasobów, które będl

wvkorzvstane w reblizacii zadania

tp. Rodzaj kosztr.l Wartość
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5. Koszt 5 lva]ązaą|Ł żr.ooc ?o- oo,c
suma wszvstkich kosztów realizacii zadania 6!łga 4,9.??o ++-ao


