
4. Opis zaktadanych rezultat6w realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
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Spos6b monitorowania rezultat6w I ir6dto 
informacji 0 osiilgni~ciu wskainika 
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5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatan planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re b~d 
wykorzystane w realizacji zadania 
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IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego 	
~ 

Lp. Rodzaj kosztu Wartosc 
PLN 

1. 111',,<-.01 I f ( ' / V / IL rVrH J U f l/,. I AVVTlJf J...-1 

2. 

3. I Koszt 3 

4. I Koszt 4 

5. I Koszt 5 

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 

Z dotacji Z innych 
zr6det 

V. Oswiadczenia 

Oswiadczam(-my), ze : 

1) proponowane zadanie publiczne bE:dzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego 
oferenta(-t6w); 

2) pobieranie swiadczen pieniE:znych bE:dzie siE: odbywac wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnoSci pozytku 
publicznego; 

3) oferent· /~. skladajqcy niniejszq ofertE: nie zalega(-jq)· / .... Iesa(iill· z oplacaniem naleznoSci z tytulu zobowiqzan 
podatkowych; 

4) oferent· / oferenci· skladajqcy niniejszq ofert~ nie zalega(-jq)· / ~). z oplacaniem naleznosci z tytulu skladek na 
ubezpieczenia spoleczne; 

5) 	 dane zawarte w cZ~Sci II niniejszej oferty Sq zgodne z Krej6w'(Rl Reje3tlelll SCjdowYIfl·/ innq wlaSciwq ewidencjq·; 
6) 	 wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) 	 w zakresie zwiqzanym ze skfadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlozyly stosowne oswiadczenia 
zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych. 

Data ... ... . :~~ ..t?.-t".l.21tj !.r. .: ........
f~:id~._ ••••••• 
(podpis osoby upowainionej lub podpisy 
osob upowainionych do skladania oswiadczen 
woli w imieniu oferentow) 



Zall'lczniki do rozporzl'jdzenia 
Przewodniczl'lcego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018 r. (paz. 2055) 

N . 
l lr.a 1 I~Jll~ WiS7gl ( Zat,\cznik nr 1 

Ii 11' .•. (:7..,( Vf. ,.', ........... . 

I ...: , .. li t ;/:; i~ w .... .. 

(~d l"· .......... , ... : ...V~'" .............. WZOR 


UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBUCZNEGO 

POUCZENIE CO do sposobu wypelniania oferty: 
Ofert~ nalezy wypelnie wy1'lcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdk'l, np. : " pobieranie" /niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslie niewlasciw'l odpowiedi, pozostawiaj'lc 

prawidlow'l . Przyklad: " pobieranie· /Rie9geieraRie·" . 

I. Podstawowe informacje 0 ztolonej ofercie 

1. Organ adm~nistracji publicznej, G U/ 1..1 A JJIS N/61 ){)
do kt6rego Jest adresowana oferta 1 P 1'1 "i 

2. Rodzajzadaniapublicznego1
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II. Dane oferenta(-tow) I 5?Ol;I7'CZ-(lfojcl ~O/Cf1;{. J.lte/tII (flY It tt. 51'4p#-./13) 

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S'ldowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

K(J1.£l !iOSpoPViV /l1§,.(.5/Clt+/ IJ J1l)~q tP10C2NI,/vfl S2PILkllCII 
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PRZt;z fJtl.iHR loy Ne.. Q14//31. &COo,1. 1 () 

fJIM.E V: 5Yf)I2~ OlOC2 ( 4r1! G:5~11 !I/s/VIEIII? 18' 0'3 ',Slfl" 

2. Dane osoby upowaznionej do sktadania IiON1/tIl 71<fJc.z7',c 
wyjasnien dotycz'lcvch oferty (np. im i~ i nazwisko, 5//f> 3 gf 7Y2 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) d '1'7 £.) I 


/../ tlc/ fl.'V Alp-(JA. 


III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytut zadania publicznego otlJWe 51tGO OJ.[ .JJJvIJ kifl) J/STfilZt: tlTO{--ItvJ 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 0.1.08.:Lo/l~ Data 34.0g~1q
rozpocz~cia zakor'lczenia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

.(i1KU;J STI<-0J-0/V' j)411 .j( &/J If'S1lJ!2t' qrO{',<Jv/ /1 (J/;4 S??I!K~(~ 
Rlitl/./ ;tf!g'/l d,/tJ){l1V119 f'}l;t yc,,'!'(yl »'y- l>.J ,e02k6ZLr jV,IJ?2.J 

OMIff{(z~/ P2(Il!:'jj/'g NI/f(;'lCC;( /'1Il:Jll;,l9!Vcou (;#1 f/V l.ffYlC 
01RZ YHu Hi .!fJ P 52 W(}1 /tit}~Oi!/YE 111J71<-;;/ty. ~llk£lP .J71dv.0~ 
raZNoLI oPfYllJ IZEP1?-tF2EfioUhl / K£-K.L/1JLtv/-(7;~ Nr1-Jl!l ~~7/Yt 

R. /1 flC# tllPlllVl11 f7/lRlII /lw fJ 6" ~O .i).tf1 qt7 C?Jv.f3 

/". 

1) Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoSci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in . zm.) . 

2) Termin realizacji zadania nie moze bye dluzszy niz 90 dnL 


