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UPlłłOSZCZONArO/FERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENLE co do sposobu mpełniania oferty:
Ofertę należywypełnićwyłączniew białych pustych polach, zgodnie z instrukcjamiumieszczonymi przy poszczególnychpolach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pebieFa-nieł/niepobieranie”.

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Urząd Miasta i Gminyw Glinojecku

28.09.2018

. ... „...StowarzyszenieMANkO:
al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków; KRS: 0000225549

Ewelina Florczak — 607 416 118; mail: projekty@manko.pl
Łukasz Salwarowski— 502 46 98 67; salwarowski@manko.pl

: „a.)-..:; „my-,. «.'-_vvę.~._.»,«g=~ .—..'.-.—.-.—,_,»u»_. .-

. » egg/zm „~ '»ę» ;, „. w „ „y': ; ' i. ' ' 531.” "'~ - | .. . . | , || @ %A).:T*) ;f”: 0 -. c
. . l' . . Ł , , . „-.?..„+.'-:~.~5t;3:.~ " z: »: .. " ~ . , .w: - m . „

' ...»: .- «.rs-„:' . * .'„J of»? ”mix-% w»?!
«. ...—„.:..71.99?”qu....» f%„: .w». ~.. '»:~” -›adanie z zakresu działalnośCi na rzecz osób w wneku emerytalnymObejmuje wspieranie

działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy i miasta Glinojeck, poprzez realizację
ogólnopolskiego programu współpracy na rzecz seniorów, wtym obejmującego wydawanie i

dystrybucję OgólnopolskiejKarty Seniora. Zadanie realizowane będzie na terenie .

Cele projektu będą realizowane poprzez:
- przygotowanie OgólnopolskiejKarty Seniora w wersji graficznej (z logotypem

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



|Miasta Glinojeck) i przygotowanie projektu do druku, „

— wydrukowanie oraz dystrybucję OgólnopolskiejKarty Seniora w edycji lokalnejwśród seniorów z Miasta i Gminy
_

Glinojeck
'

- zorganizowanie dnia lnauguracyjnego, podczas którego przedstawiciele ze strony organizatora Programu na
rzecz seniorów, przeprowadzą 2 wykłady i szkolenie na podstawie przygotowanej prezentacji na temat Polityki
senioralnej oraz wartości Seniora dla przedsiębiorców, przewidzianybędzie również poczęstunek;
- zabezpieczanie i archiwizowanie formularzy zgłoszeniowych seniorów, którzy wyrobią Ogólnopolską Kartę
Seniora w edycji lokalnej oraz—formularzy zgłoszeniowychprzedsiębiorców, którzy przystąpią do Programu;
- przygotowanie certyfikatów oraz naklejek Programu dla przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu;
dystrybuowanie materiałów do firm partnerskich z terenuMiasta i Gminy Glinojeck;
~ przygotowanie artykułu (strona A4) na temat działalności pro-seniorskiej Miasta Glinojeck i opublikowanie go nal

łamach Głos Seniora.
- przesyłaniu Ogólnopolskich Kart Seniora w edycji Miasta Glinojeck oraz Ogólnopolskiego Magazynu Głos

Seniora;
- informowanie czytelników Ogólnopolskiego Magazynu o wydarzeniach seniorskich z terenu Miasta Glinojeck

oraz obejmowanie patronatemmedialnym tych wydarzeń; ›:

— poszerzanie" listy przedsiębiorców, którzy będą oferowali zniżki dla posiadaczyOgólnopolskiejKarty Seniora;
— bieżącą aktualizację listy firm honorujących OgólnopolskąKartę Seniora oraz-umieszczaniejej aktualnej wersji na)
stronie internetowej www.glosseniora.p| oraz udostępnianiu jej w innych bezpłatnych formach;
- prowadzeniu zbiorów i ewidencji seniorów z Miasta i Gminy Glinojeck, które wypełniły formularz zgłoszeniowy
do wyrobienia OgólnopolskiejKarty Seniora w edycji lokalnej Miasta Glinojeck;
-inne działania, które pomogą w większym stopniu realizować zadanie.

S.;;

«%.
.

gólnopolska Karta Seniora jest edukowanie seniorów z terenu Miasta i Gminy
ści—0593151332 '

Głównym celem programu O
WM.! ' '

Glinojeck z zakresu ekonomii oraz ich aktywizacja. Cel będzie realizowany poprzez wydawanie Ogólnopolskiej

lKartySeniora, z którą senior będzie mógł taniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Cele projektu będą realizowane poprzez:
przygotowanie OgólnopolskiejKarty Seniora w wersji graficznej (z logotypem

%Aiasta Glinojeck) i przygotowanie projektu do druku,
— wydrukowanie oraz dystrybucję OgólnopolskiejKarty Seniora w edycji lokalnejwśród seniorów z Miasta i Gminy
Glinojeck
- zorganizoWanie dnia lnauguracyjnego, podczas którego przedstawiciele ze strony organizatora Programu na)

rzecz seniorów, przeprowadzą 2 wykłady i szkolenie na podstawie przygotowanej prezentacji na temat Polityki
senioralnej oraz wartości Seniora dla przedsiębiorców, przewidzianybędzie również poczęstunek.
— zabezpieczanie i archiwizowanie formularzy zgłoszeniowych seniorów, którzy wyrobią Ogólnopolską Kartę
Seniora w edycji lokalnej oraz formularzy zgłoszeniowychprzedsiębiorców, którzy przystąpią do Programu;
- przygotowanie certyfikatów oraz naklejek Programu dla przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu;
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dystrybuowanie materiałów do firm partnerskich z terenuMiasta i Gminy Glinojeck;
'

- przygotowanie artykułu (strona A4) na temat działalności pro-seniorskiej Miasta i Gminy Glinojeck
i opublikowanie go na łamach Głosu Seniora.
przesyłaniu Ogólnopolskich Kart Seniora w ._edyc'i Miasta Glinojeck oraz Ogólnopolskiego Magazynu Głos

Seniora;

obejmowanie patronatemmedialnym tych wydarzeń;
- poszerzanie listy przedsiębiorców, którzy będą oferowali zniżki dla posiadaczyOgólnopolskiejKarty Seniora;
- bieżącą aktualizację listy firm honorujących OgólnopolskąKartę Seniora oraz umieszczanie jej aktualnej wersji na|
stronie internetowej www.glosseniora.pl oraz udostępnianiujej w innych bezpłatnych formach;
- prowadzeniu zbiorów i ewidencji seniorów z Miasta i Gminy Glinojeck, które wypełniły formularz zgłoszeniowy
do „wyrobienia OgólnopolskiejKarty Seniora w edycji lokalnej Miasta Glinojeck;

Głównągr'u'pę docelową będą tworzyć osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenieMiasta i Gminy

Glinojeck.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwośćdodania kolejnychwierszy)

„axxe; 'N... .(;am:— ' „at-r
wydruk glinwjećkiej edycji OgólnopolśkiejKarty
Seniora (1000 sztuk po 1,7zł za sztukę)
Archiwizacja 1000 (umowa cywilno-prawna) 600,00 600,00

700,00 1700,00

Inauguracja - konferencja 1000,00 _ 1000,00

Certyfikaty i naklejki dla firm - wydruk 300,00 300,00

Wysyłka materiałów projektowych do gminy 250,00 250,00

inauguracja - catering 500,00
_

0,00 ' 500,00

Wykładypodczas inauguracji - 2 400,00 0,00
,

400,00

4 750,00
"

3 850,00 . 900,00

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)W przypadkuwsparcia realizacji zadania publicznego.

- informowanie czytelników Głosu Seniora o wydarzeniach seniorskich z terenu Miasta i Gminy Glinojeck oraz



Oświadczam(—y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączniew zakresie działalności pożytku publicznegooferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranieŁ/niepobieranie* świadczeń pieniężnychod adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym; "*

4) oferent*/efereneii składający niniejszą ofertę nie zalega (~ją)*/z-a-lega—(-ją-)£ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

5) oferent*/efe4=enc—i*składający niniejszą ofertę nie zalega (~ją)*/za-lega—(-ją-)łz opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

LK—

Wiceprezes Zarządu

(podpis osoby
lub podpisy ', :,

do składani «

oferenta)

poważnionych
iadczeń woli w imieniu

i 1 CZE. 2018

Data ........................................................

Załącznik: ~"

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.


