
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

sT0WARZYsZENIE PRf YJAClÓŁ

Mo1łffi:H{+sHUsTAwY Z DNIA 2il KWIETMA 2003 r. o
DzIAŁALNoŚcI PożYTKU PUBLICZNEGo I o woLoNTARIAcIE

1Dz. U. z 2010 r. Nr 23;1. poz. 1536)rr.
REAIIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Dzia|alność wspomagająca rozwój wspólnot i.społ€czności lokalnych
(rodzaj zadania publicznego"')

'oUtworzenie miejsca pamięci
Sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy OCD,

wywodzącego się z terenu Gminy Spytkowice".
(tytuł zadania publiczn€go)

w okresie od 7 mĄa f0|f roku do 17 czerwca 2012 roku

WFORMIE

/WSPIERANIA REALIZACJI ZADA\IA PUBLICZNEGO I )

PRZEZ

GMINA SPYTKOWICE
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 krvietnia 2003 r.
o dzialalności połtku publicznego i o wolontariacie



l. Dane olel€ a/o{ereE.tołł

l) nazwa: stowar,yszenie Przyjaciół ojca Rudolfa warzechy ocD

2) fonna prawna:a)

(X) stowaEyszenie ( )tundacja

() kościelna osoba pnwna ( ) kościelnajednostka olganizacyjna

( ) spółdzieJrria socjalna ( ) inna.. ' .. ' ... ... .. ' .

3) numer w Klajowym Rejes1rze Sądowym, w innym rejestrze lułlervideaqii".'

0000330472

4) datawpisu, Ęj€{!1*a{iiilll]}!+tr€rzeda:., 27.05.2009 R.

5) ru lrIP: 5512558417 nr REGON: 120949665

6) adres:

miejscowość: Wadowice ul. Karmelicka 22

dzielnicalub innajednostkapomocnicza:?) ...............NIE DoTYczY

gmina: wADowIcE powiat:"r WADoWICE województwo: MAŁoPoLsKIE

kod pocŹo1ły: 34 _ 100 pocaa: WADoWICE

'l)1Ńl.:331 873-21,-87 faks: ...........................brak..........................

e.mail: $a!a{zy!Z94i9qi@4ds]&@]p.d hĘ:// \a'\!.w.rudo1fwaŹecha.iaD'BllBl

8) numer rachunku bankowego: 87 1240 4197 1111 0010 2504 3533

nazwa baŃu: BANK PEKAo sA o/ WADOWCE' UL' LwowsKA 9

9) nazwiska i irniona osób upowaznionych do Ieprezentowania oferenta./ofe*ent .głł-:

a) WŁADYSŁAWA MISIARZ - PREzEs

b) sTAMsŁAwA wARzEcHA _ wIcEPREZEs



10) nazwa, adles i telefon kon1aktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej

zadanie, o L1órym mowa w ofercie:',

NIE DOTYCZY

11) osoba upolvażniona do składania wyjaśńeń dotyczących ofeńy (imię i nafwisko olaf m

telefonu kontaktowego)

sTANIsŁAwA wARzEcItA _ 692 986 142

12) przedmiot działa]ności poŻytku publicznego:

a) dzialalność nieodplatna połtku publicznego

. krzewienie idei bezintereśownej slużby Bogu i pomocy czlowi€kowi zarówno
w senŚie materialnym! moralnym i ducho\łym, praktykołvanym przez Patrona
stowaźyszenia,

. wśpóldziałanie z inŚtytucjami kościelnymi prowadzącymi proces beatyfikacyjny'

. zapoznałvanie członków i osób niezrzeszonych z łciem' działalnością
i poslannictwem Patrona,

. przejęcie i zabezpieczenie dokumentów i pamiątek związanych z łciem Patrona
oraz troska o matenalne przejarry dziedzictwa kulturowego związane z osobą
Patrona,

. prowadzeni€ dzialalności wydawniczej propagującej osobę Patrona olaz idee,
którymi łl'

. pror owanie dziala]ności naukowej i publikacyjnej poświęconej łciu i dzialalności
Patrona,

. organizowanie rekolekcji, dni skupienia spotkań' rvykładórv' s1mpozjów'
pi€lgżymek itp.' na których poruszane będą wartości, którymi łł Patron
stowaźyŚzenia.

b) działalność odplatna pożytku publicznego

NIE DOTYCZY

13) jezeli oferent /ofełenei! prowadzi/prorładząt] działalność gospodarczą

a) numer wpisu do rejestu przedsiębiorców '.. '........... ' '. '..NIE DoTYCZY

b) przedmiot działalności gospodaiczej

NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej

wraz z przytoczeniem podstawy prawnejr0)

NIE DOTYCZY



III. szczególorły zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacii

1' Krótka charakt€rystyka zadania publicznego

Zadanie polegać będzie na utworzeniu miejŚca pamięci slugi Bożego ojca Rudolfa

Warzechy oCD' w1tvodzącego się z terenu Gminy Spytkowice' z D'iejscowości

Bachowice, celem zachowania pamięci o Jego Ąciu kaplańskim oraz promowania

i rozszerzania idei i doświadczeń pozoŚtawionych przez ojca.

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

przyczyn oraz skutków

Wobec Ojca Rudolfa w dniu 11 stycznia 2011 roku pod przewodnictwem Kardynala

stanislawa Dziwisza w Kurii Metropolitarnej w Krakowie otwarty zoŚtal proces

beatyfikacyjny. Utworzenie miejsca Jego pamięci ma na celu popularyzację Jego osoby,

szerzenie idei' którymi się kierował, ukazanie pozytywnego wpĘYu na łcie ludzi oraz

naśladowanie Jego cnót.

Poprzez utworzenie miejśca pamięci stołvarzyszenie chce nawiąz}'wać kontakty

z osobami' które znaly osobiście i spotkały na swej łciowej drodze ojca Rudolfa,

a pfizez to ltrzymać z nimi stały kontakt w celu .wzbogacenia wiedfy o łciu

i dzialalności oica.

Miejsce pamięci ojca byłoby szczególne' przede wszyŚtkim dla mieszkańcółv Gminy

spytkowice' z którrj wywodzil się ojciec Rudolf'

Urodził się w roku 1919 w Bachowicach, gdzie spędzil okres dzieciństwa i mtodości.

Zostal ochrzczony w Kościele p.w. Śn. Katarzyny rv spytkowicac}.' zfi^t|

w Wadowicach w dniu 27.02' 1997 r. w opinii świętości, Grób Jego znajduje się na

cmentaEu parafialnym w wadowicach. od momenfu przyjęcia habitu zakonnego do

momentu swej śmierci pełnil posługę na ziemi krakowskiej i wadowickiej'

Wielu mieszkańców Gminy spytkowice znato Ojca osobiście' doświadczylo Jego dobra,

wielu miało możlirvość spotkać Go na swej drodfe. osoba ojca Rudolfa jest dla nich

wzorem do naśladowania' Obecnie, ani na terenie Gminy, ani na t€renie Powiafu nie

istnieje miejsce' w którym można by poznać życie ojca, gloŚzone prżez niego wartości

i idee. Utworzone miejsce pamięci pozrvoli na rozrvój i promowanie lokalnej Śpoleczności

Gminy spytkowice' dla której osoba i wartości głoszone pŹez Ojca Rudolfa winny być

niewątpliwie rvaznym dziedzictwem kulturowym.

Powstalie takiego miejsca pozwoli na trwale zachować wspomnienia i pamięć po ojcu

dla tych, którzy spotkali Go na swej drodze' a dla ob€cnego mlode8o pokol€nia umożliwi

bliskie poznanie jego osoby' historii łcia oraz zgłębianie głoŚzonych wartości.



3' Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania publicflego będą przede wszystkim prryjaciele i łierni
z różnych grup spolecznych' rodacy z Gnriny spytkowice, z Polśki, a nawet
z zagranicy, którzy Śpotkali Go na Śwei drodze.

Miejsce pamięci sluzyło będzie także pielgrzymom licznie odwiedzającym obecnie
miasto wadowice, gdzie oprócz miejsc pamięci zrviązanych z błogoslarrionym

Janem Pawlem II będą mogli zapoznawać się z łciem i działal ością ojca
Rudolfa.

4' Uzasadnienie potrzeby dolinansowania z dotacji inwestycji związanych z re^hz^cją
zadania pul'licznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki spośób przyczyni się to do
podwyższenia standardu rea|izacji zadania.1r)

z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane' organu który udzielił
dofinansowania oraz daty otrzynania dotacji .rr)

NIE DOTYCZY

6. Zak|adane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

r zachowanie pamięci po zmarłym ojcu Rudolfie warzecha,

o popularyzacja osoby oraz idei gloszonych przez ojca Rudolfa Warzechę,
. zebranie i udostępnienie zwiedzającym pamiąteŁ eksponatów, zdjęć, publikacji

ojca i o ojcu' książek o ojcu' śWiadectw wi€rnych, które spotkaĘ ojca, kazań

[Ypowiedzianych na spotkaniach modlitewnych ' artykułów z różnych czasopism,
. odpowiednie zabefpieczenie pamiątek po ojcu, celenr ich nalełtego zachowania

dla obecn}ch i przyszĘch pokoIeń,

. rozszerzenie grona ludzi' którzy chcą poznać życie i zaslugi Ojca Rudolfa oraz

świadectwa Jego Wiary'

o promowanie Gminy Spytkowice i jej dziedzictwa kulturowego,

. propagowanie postawy pomocy i łcfliwości dta wszystkich ludzi niezależnie od
łTznania' statusu Śpołecznego, które były jednymi z wielu cnót ojca'

. nawiązanie kontaktów z osobami, które znaly osobiście i spotkały na swej

życiowej drodze ojca Rudolfa' utrzymanie z nimi stałego kontakt w celu

wzbogacenia wiedzy o życiu i działalności ojca,

. trwałe zachowanie wsporrrnienia i pamięć po ojcu.

Infornacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferen#e{+rencił otrzymavoł+'rytałiq dotację
na dofmansowanie inwestycji związanych f re^|izacią zadania publicznego



7. Miejsce realizacji zadania publicznego

zadanie realizowane będzie przy K|asztorze Karmelitów Bosych w wadowicach, przy ul.
Karmelickiej 22, rla co uzyskano zgodę władz Klasztoru. Klasztor ten był glównym
miejscem łcia zakonnego Ojca Rudolfa' gdzie zakończył Śwoje żTcie ziemskie, gdzie
równieź odbyły się uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ojca Generala Kłmila
Macisse _ Przełożonego Generalnego ojców Karmelitów Bosych z Rfymu'

8. Opis poszczególnych dzialań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

l. opracowanie projektu planowego do utrvorzenia miejsca pamięci.

2. Zebranie pamiątek, ich opiŚanie, dokonanie ich selekcii ce|em ich umieszczenia
w gablotach.

3. Zakup ram aluminiorrTch ze szkłem do powieszenia na ścianach.

4' Zaklp gablot drewnianych' szk]onych z podśrvietleniem ledowym' z zabezpieczeniem
na zamki, w których zostaną r'Ęrlożone poszczególne eksponaty.

5. wykonanie oświetlenia punktowego.

6. Wykonanie tla muzycznego.

7. Umi€szczenie ekspozycji w poszczególnych ramach i gablotach.

8' Przygotowanie programu uroczystości otwarcia miejsca pamięci Ojca Rudolfa wraz
z świętowaniem rodakóW ze spytkowic i wszyŚtkich łviernych chcących wziąć
udział w uroczystości poprzez organizację licznych konkursów, quizów z nagrodami,
poświęconych Ojcu Rudolfowi,

9. Zaproszenie na uroczyŚtość wladz Kurii Metropolitalnej Klakowskiej, woj€wództwa,
Powiatu, Miasta Wadowicc i Gminy Spytkowice.

|0' Uroczyste otwarcie miejsca pamięci.



9. Ilarmonogramll)

Zadanie pub]iczne rea]izowan€ w okesie od 7 maia 2012 roku do t7 cz€rwca 2012 roku

Poszcz€góine działania w zakr€sie

r€alizowanego zadania publicaego'.]

Dz]alań

Oferent lub inny podmior odpowiedzialny za
dzialanie w zakesie realizowanego zadania
publicznego

l . Opracowanie projektu plano$ego mai 20t2 ls@
do uttłorzenia miejsca pamifci.

2' Zebranie pamiątek' ich opisanie, 1 lnui 2012 l sto}Yarzyszenie Przyjaciół ojca Rudolfa ocDdokonarie ich selekcji celem ich
umieszczenia w gablotacb.

3. Zakup ram alunriniorłych ze ] ... I
szk|eń do powieszenia na i 

maj 2012 
| 
stowarzyszeni€ Prłaciół ojca Rudolfa ocD

ści'n'ch 
l

4. Zakup gablol drewnianycb,
szk|onych z podświetleńem l 

maj 2012 
| Stowarzyszenie Przyjaciól ojca Rudolfa ocD

ledowym. z zabezpiec7eni €m Da
zamki, w których zostaną
rłTlożotr€ poszczegó|ne eksponaty.

5. wykotraDie oś.tlietlenia czer$iec 2012 ]"
punktowego. l |".'".zyqfenie 

Przyjaciół ojca Rudolfa ocD

6. Wykonanie tla muzycznego. 
Iczerwiec uot: stowar')szeoi€ Przyjació|ojca Rudolfa ocD

7. Umieszczenie ekspo4 (ji
w poszczególnvch ramach 

] 
czerwiec 2012 

] s.o,,u.,y.'.ol" r."y;u"iól ojcB Rudolfa ocDigablotach. I

8. Przygolowanieprogramu
uroczystości otn arcia miejsca
pamięci Ojca Rudolfa wraz ] '"; - -"." i." ] stou a rzyszen ie rrzxiaciól ojca Rudol|a ocDz świętowaniem rodakó$ ze i:olz
Spytkowic i wszystkich wiernych
chcąCych wziąć w udziaI
uroczystości poprzez organizację
Iicznych konkUrsów. qubów z
agrodami, poświęconych ojcu I l

Rudolro$i. 
I

a. Zaproszenie na uroc,) stość
wIadz Kurii Metropolitarnej lczerlviec 

20|2 
lstowarzyszenie 

Prz}jació|ojca R[do|fa ocD

Krakowskiej'Województwa, lPo$ iatu. Miasla \Ą adolr ice i
Cminy Spytkor ice.

10' Uroczyste otwarcie miejsca t? czerwiec ]slolvarzyszenie PrzJj2ció|ojca Rudolfa ocD
pamięci. |20|2 |



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego)

. zachowanie pamięci po zmarłym ojcu Rudolfie warzecha'

. popularyzacja oŚoby oraz idei gloszonych przez ojca Rudolfa Warzechę,

. zebranie i udostępnienie zwiedzającym pamiąteĘ eksponatów' zdjęć, publikacji

ojca i o ojcu' książek o ojcu' świadectw wiernych, które spotkaĘ Ojca, kazań

wypowiedzianych na spotkaniach mod|itewnych , artykulów z różnych czasopism,
. odpowiednie zabezpieczenie pamiątek po ojcu, celem ich nalełtego zachowania dla

obecnych i przyszĘch pokoleń'

. rozszerżenie grona ludzi' którzy chcą poznać łcie i zaŚlugi ojca Rudolfa oraz
świadectwa Jego wiary'

. promowanie GmiDy Spyrkowice i jej dziedzictwa kulluro$ ego,

. propagowanie postatT pomocy i łczliwości dla wszyśtkich ludzi niezależnie od

wTznania' statusu spolecznego' które były jednymi z wielu cnót ojca,

. nawiązanie kontaktów z osobami' które znały osobiście i spotkały na swej łciowej
drodze Ojca Rudolfa, utrzymanie z nimi stalego kontakt w celu wzbogacenia wiedzy

o łciu i dzialalności ojca'

. trwałe zachowanie wspomnienia i pamięć po oicu'

o ukazanie pozyb.tvnego rvpbvu osoby ojca Rudolfa na Ęcie ludzi oraz naśladowanie

Jego cnót,

. rozwój i promo1vanie lokalnej spoleczności Gminy spytkowice.



Iv. Kalkulacja przewid}Yanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

I
I

ć

j

R

j
(w zł)

(w zł)

Koszry

Przyjaciółojca

4) zakup gablot

8) m.teri y

I

ó

1

I

1

I

1.00,00szL

szt.

sn.

Ęl

usł.

usł.

usł.

szt.

r 00,00

100,00

900,00

10.600,00

300,00

400,00

100,00

500,00

100,00

100,00

150

r0.600,00

300,00

400,00

100,00

500,00

900,00

600,00

300,00

400,00

10.000,00

100,00

500,00



I] Koszry obsługi."]

Przyj.ció| ojca
Rudolf. ''r

l) obrluga
księgowł i

brak bmk brak bmk brak brak

tlI

r) . . . . . . . .
z) . . . . . . . .

brak brak brak brak brak

Iv
ogółem: 1J.000,0010.000,002,700,00 300,00

2. Przewid}ryane źródła finansowania zadania publicznego

I Wnioskowana kwota dotacji

] 0'000,00 zł ' 76 ,92%

2 srodki finansowę własne,,J

2.'700,00 zł 20,,77 Ó/o

3 Srodki finansowe z irrnych ̂ ódeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt. 3.1-3.3)"1

0zł 0%

3.1 wp|aq ioplaq adresatóvr zadania pubIicznego'

0 z l 0%

3.2 środki finansowe z innych Źródeł publicfllych (w szczególności:

dotacle

7 budżetu pań'rrła Iub budżrtujednosńi samorządu Lery1orialnego.
funduszy celowych. środki z fundurzy 'tru|'rurahych1' '

0 z l 0%

pozostałe' ,,

0zł 0%

4 wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i pmca

społeczna członków) 300,00 zt 2 ,3L  %

5 ogółen (środki w}mienione w pkt l- 4)

13.000.00 zl 100%

10



3. l ' idansowe środki z innY(h źródeł nu
Nazwa organu administracji
publicalej lub innej jednostki sektora
finansów publicznycb

Kwota środkólv
(w zł)

lnformacja o tym, czy
wniosek (ofeta)
o przyaanie środków

po4)trwnie, cZJ reż'
nie zostałGa) jeszcze

Tennin rozpatrzenia
w przypadku wniosków
(ofet) nierozpatrzonych

niniejSzejofeńy

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY :l+KĄ]E+] NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY .I]89 NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY łAJ<A{łE! NIB DOTYCZY

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY T+l<+*Et NIE DOTYCZY

2 t )

Uwagi, które mogąmieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V' Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1 . Zasoby kadrowe przewidywane do wykor zystar,ia pfty rcalizacji zadania publicznego22)

2' Zasoby tzeczowe ofelen1a./ofe+eałó.w9 przewidywane do wykorzystania ptzy rea\]zacji
zadanla23)

. sprzęt komputerowy udostępniony przez członka Stowarzyszenia'

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

stowarzyszenie prowadzi Śwoją dzialalność od roku 2009'

W roku 2010 wspóĘracowało ze starostwem Powiatowym w Wadowicach, od
którego otrzymalo dofinansowane w formie wspierania na łvykonanie folderórv
promocyjnych.

30 czlonków Stowarzyszenia

dzialań opisanych w

i za granicą.

zaangażowanych do

harmonogramie

przeprowadzenia

zarórłno lv

poszcfególnych

kraju, jak

1t



4. Informacja, czy oferent/efe+enei9 przewiduje($ zleqać realizację zadania publicznego

w tlybie, o którym mowa w ań. 16 ust' 7 ustawy dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wo|ontańacię.

Zadanie nie będzie zlecane w trybie art. 16 ust. 7 ustawy o <rziłtalnósci poln'rtu
publicznego o wolontariacie.

t2



.oświadczam (-y)' że:

l) ploponowanę zadanie publiczne w całości mieści się w zakesie działalności poż)tku
publicznego oferen1a,/ofuć,w9i

2) w ramach składanej ofęIty przewidujemy po$ieła*ielniepobieranier) opłat od adresatów
zadanla.

3) oferent/esrenei! j est/sął związanyfu! niniej szą ofertą do dnia 17 czer.wca 2012 roku;
4) w zakresie zuĄązar\tn z otwa.itym konkursem ofeń. w tym z gromailzeniem'
pŻetwarfaniem i przekazywaniem daaych osobowych' a 1akże wprowadfa.niem ich do
systemów infomatycznych' osoby, których te dane dotycfL złożyty stosowne oświadczenia
zgodnię z ustawą z dnia 29 sieĘnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz' IJ. z 2002 r.
Nr 101' poz. 926, z póŹn' zm.);

5) ofęręnVofereńeił składający niniejszą ofeńę nie zalega {'jdŁ*l€€€(j$t z opłacaniem
należności z t).tułu zobowiązań podatkowycl/składek na ubezpieczenia społeczne]):

6) dane okeślone w części I niniejszej oferty są zgodne z KJajolvym Rejestrem
sądowynv*4aś.eil'łąe.+idenejął;

7) wszystkie podanę w ofercię olaz zał4cznikach informacje są zgodne z aktualn},rn stalrem
prawnym i faktycznym.

tluutw
sToWARZrsZENIE PRZYJAclÓŁ
O, RUDOLFA WARZECHY OCD
34-100 Wadowice il iia'rrli'rle !i

(podpis osoby upoważnionej
Iub podpisy osób upowaŹnionych

do składania ośWiadczeń wo|iw imieniu
of erenta/6łeIentó\ł9

załączniki:
l. Kopia aktu
gł4d€n€jłl4)

2, lńroma*dł

Data......1.Y.. al!,..2!r.t.2.,/...

alnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

1.1
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PośWiadczenie złożenia oferty25)

}RĄK Z)wAc D-r 2.uotcror-.,J-' oFEBTY . v!:
.J Niepotrzebn€ skeślić'
,, Rodzzj€m zadania jest jedno lub więcej Zadań pub]icmych określonych w art' 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pozr,tku pubiiczn€go i o wolontariacie.
,) Każdy z ofdentów składających ofertę wspólną przedstawia swoj€ dane' Kol€jni oferenci dołączają właściwe
pola.
*] Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozArządowej, podmiotu, .j€dnostki organizacyjnqj
okeślol4 na podstawie obowiązujących przepisów, w szczegóIności stowalzyszenie i fundacje, osoby prawn€
ij €dnostki organizacyjne działające na podstawie pEepisów o stosunku PańStwa do Kościoła Katolickiego
w Rzęczpospolitej Polskiej, o siosunku Państwa do innych kościołów i związków uyznaniowych oraz
o gwa]ancjach wolności sumienia i w}znania, j €żeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie duiałalnoścj
poaal.-u publicznego, uczniowskie kluby spotowe, ocho1dcze Straże poŹarne oraz inne' Nalezy zaznaczyć
odpońednią formę lub wpisać imą
,,Podać na4^ę wlaści$ego rejestru lub ewidencJi'
.] w zalearości od tego' w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal'
,] osiede' sołectwo lub inna jednosika pomocnicza' wypełnieni€ nje obowjązkow€' Należy wnełnić jeżeli
zadanie publicane proponowane do Iealizacji ma być realizowane w obrębie danej jednoslki'
.] Nie wypehiać w prz}padku miasta stołeczrego Warszawy.
,) Dotyczy oddziałów tereno\ł}ch, placówek i innych .j€dnostek orga.izacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
'") Nalea okeślić czy podstawą są zasady okeślone w stafucie, pełnomocnictwo, prokura c4 też:'J.J.'a

Podsta\ła' Dotyczy tylko ofeńy wspó]nej'
'1/w)?ełdić 

ryIko w prą?adku ubiegania się o doflnansowanie inwesrycji'
,,) opis musi być spójny z harmonogmmem i kosztorysem. w prz}padku oferty wspó]nej na]eł wskazać
dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicaego niędzy sk]adającymi ofertę wspóhą.
,'/ w harmonogamie naleŹy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszcz€gólnych działań oraz liczbowe
okeślenię skali działan planowanych przy rea]izacjj zadania publicmego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania pl]b]iczrego. np' Iiczba swiadczeń udzielanych tygodniowo' niesięcznie' liczba adresatów)'
''' Opis zgodny z kosztorysem.
'') Naleuy opisac zakładan€ rezultaty zdania publicz.ego czy będą tNałe oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przycz}ni się do lozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutk'
.') Należy uwzględnić wszystkie planowan€ koszty, w szcz€gólności zakupu usług' zakupu rzeczy'

rdDo:ryczy jedynie wspierania zadania publiczncgo.
'3)Naleł \łpisać koszty b€zpośr€dnio związane z celem reaijzowanego zadania publicznego'
],)w przypadl:u oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich osŹach'
'o) Nalezy wpisać koszty związan€ z obsługą i administracją r*lizowanego zadanja, ktor€ zwz?ane są
z wykonnvaniem działarl o charakerze administracyjnym, nadzorcz'm i kontrclnym, w t}Ą11 obsfugą finansową
i prawną plojektu'
.') ww"łni"''ie fakultatywne - umożliwia zawarcie w umowie posianowienia, o kióryYn mowa w ! 16
ramowego wzoru umo\ły, stanowiącego zaĘcanik m 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społeczr€j z
dnia 15 grudnia 2010 I' w sprawie wzoru of€rry i ranowego wzoru unowy dotyczących lea]izacji zadania
publicznego olaz \łzoru sprawozdania z wykonania iego zadania' Dotyczy jed}nie oferty Wspieranja realizacji
zadania Dubliczneso.
'ł Informacje o 

-kwalifikacjach 
osób, któIe będą zatrudnione przy rca|izacji zadnia pub1icznego, oraz

o kwalifikacjach wolontariuszy' w przypadku oferry wspólnej naleł przyporządkować zasoby kadrowe do
^dyjponuj ących nimi ofetentów.
,,/ Np' ]okal, sprzęt, materiały. w prz}padku oferry wspólnej nalezy przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponuj ących nimi oferentó\ł.
.n) odpis musi być zeodny z ał1ualnym stanem faĘcznym i pmwnym' nieza]ef'je od tego' kiedy został
\rydany..', w}pełnia olgan administracji publicaej'
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