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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Caritas Diecezji Radomskiej, Forma prawna: Organizcja powstała na mocy umowy państwo-kościół, Caritas
Diecezji Radomskiej: KRS 0000222733, Kod pocztowy: 26-604, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Kościelna,
Numer posesji: 5, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: www.radom.caritas.pl,
Adres e-mail: radom@caritas.pl, Numer telefonu: 48 365-29-29,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Robert Kowalski
 
Adres e-mail: radom@caritas.pl Telefon: 48 365-29-29

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Rozgrywki w życiu i w sporcie"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.10.2019 Data
zakończenia

26.10.2019

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

Realizując zadanie, pn.: „Rozgrywki w życiu i w sporcie”, zorganizujemy jednodniowy wyjazd na kręgle do „Centrum
Rozrywki MK Bowling” w Radomiu. Podczas tego wyjazdu, zadbamy o podniesienie wiedzy wśród adresatów o dyscyplinę
sportu jaką jest gra w kręgle jak również zapewnimy formę pomocy i oparcia społecznego. Poprzez realizację zadania,
umożliwimy osobom z zaburzeniami psychicznymi integrację ze środowiskiem społecznym oraz nauczymy ich aktywnego
spędzania czasu poza miejscem swojego zamieszkania. W trakcie wyjazdu, adresaci nabiorą nowych doświadczeń
życiowych oraz nauczą się samodzielnego funkcjonowania bez rodziców/opiekunów. W czasie prowadzonych rozgrywek,
dojdzie do zwykłej i zdrowej rywalizacji, można powiedzieć, tzw. odbarczenia psychicznego, wyrzucenia negatywnych
emocji, choć na chwilę pozbycia się stresu związanego z chorobą. Wpłynie to pozytywnie na ich aktualne zachowanie, ale
szczególnie na bardziej wyważone postępowanie w dalszym życiu.
Po zakończonych rozgrywkach, adresaci udadzą się na obiad do pobliskiej restauracji, gdzie samodzielnie wybiorą i
zamówią sobie posiłek oraz my jako organizatorzy zwrócimy szczególną uwagę na umiejętność właściwego zachowania w
miejscu publicznym.
Następnie, zostanie zorganizowane spotkanie profilaktyczno-integracyjne w Nadleśnictwie Marcule z poczęstunkiem i
obiadem. Na spotkaniu, podczas wspólnych rozmów adresaci, tj. osoby z zaburzeniami psychicznymi, wolontariusze i
rodzice/opiekunowie, będą mieli możliwość uzyskania wiedzy i świadomości odnośnie zjawiska chorób psychicznych oraz
skutków i zmiany postrzegania ich przez społeczeństwo. Spotkanie, będzie częścią wsparcia rodziców/opiekunów osób z
zaburzeniami psychicznymi, poprzez stworzoną integrację, pogadanki i pokazanie, że warto wyjść z domu i zrobić coś
więcej dla swojego dziecka jak również dla siebie samego. A co najważniejsze uzmysłowimy rodzicom/opiekunom, żeby
nie bali się prosić o pomoc i korzystali z oferowanej pomocy.
Sportowy wyjazd i wspólne spotkanie, pozwoli na oderwanie się od codzienności, związanej z chorobą i bycie integralną
częścią społeczności.
Realizując zadanie, adresaci będą mieli zapewnioną opiekę wolontariuszy, opiekę pielęgniarską jak również transport,
zarówno do Radomia i do Marcul.

Miejsce realizacji

W czasie realizacji zadania, pn. "Rozgrywki w życiu i w sporcie", wyjeżdżamy do Centrum Rozrywki MK Bowling w Radomiu
oraz prowadzimy spotkanie profilaktyczno-integracyjne w sali konferencyjnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej, im. ks.
bp. Jana Chrapka w Nadleśnictwie Marcule.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Nauka gry w kręgle oraz zaktywizowanie się i
zintegrowanie, podczas wspólnego wyjazdu.

Gra w kręgle prowadzona w formie
rozgrywek.

Lista obecności i zdjęcia / ok. 35
osób z zaburzeniami psychicznymi i
12 - osobowa grupa wolontariuszy.

Spotkanie profilaktyczno-integracyjne. Wspieranie osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin, poprzez
możliwość uzyskania wiedzy i
świadomości na temat chorób
psychicznych.

Lista obecności i zdjęcia / ok. 35
osób z zaburzeniami psychicznymi i
12 - osobowa grupa wolontariuszy
oraz ok. 15 rodziców/opiekunów.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Caritas Diecezji Radomskiej, realizuje zadania z zakresu opieki nad dziećmi, ich rodzinami, osobami niepełnosprawnymi
oraz osobami bezdomnymi, współpracując ze środowiskiem lokalnym. Poprzez prowadzenie Świetlicy
Socjoterapeutycznej, ma stały kontakt z dziećmi, których dotyka brak opieki ze strony naturalnych rodziców.
Prowadzi terapię dla rodzin zastępczych, działalność ta jest oparta na bazie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego.
Kontynuacja tych zadań dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki ma miejsce w placówce socjalizacyjnej w
Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, gmina Iłża.
Opieką nad osobami niepełnosprawnymi Caritas Diecezji Radomskiej, zajmuje się od dnia 10 grudnia 2008 roku w
utworzonych Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża. W placówce uruchomiono 6 pracowni:
wikliniarsko-bukieciarską, plastyczno-tkacką, hafciarską, gospodarczo-kulinarną, muzyczno-rytmiczną, komputerową oraz
rehabilitację, terapię logopedyczną. Powstałe Warsztaty w sposób ciągły prowadzą działalność, mającą na celu
umożliwienie osobom niepełnosprawnym startu w życie społeczne, zdobywanie nowej wiedzy i integracji ze środowiskiem
zewnętrznym, poprzez budowanie i wzmacnianie stosunków społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwa.
Dla rodziców, opiekunów i osób, czynnie uczestniczących w procesie opiekuńczym oraz rehabilitacyjnym osób
niepełnosprawnych, realizowane są w 2010 roku, Warsztaty Szkoleniowe „Niepełnosprawny w domu”.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy poprzez zorganizowanie spotkań:
• Zajęcia prowadzone przez pracownika PCPR,
• Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela stowarzyszenia,
• Spotkanie prowadzone przez kierownika WTZ,
• Poradnictwa prawne,
• Poradnictwa psychologiczne,
• Grupa wsparcia, prowadzona przez terapeutę.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt wystąpienia osób, uczestniczących w spotkaniu, dnia 18.09.2010 roku, z inicjatywą
utworzenia stowarzyszenia, mającego na celu szeroko rozumianą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przy
współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej.
Caritas Diecezji Radomskiej, zatrudnia wielu specjalistów, służących doraźną pomocą, takich jak: psycholodzy, prawnicy.
Obok tych podstawowych działań, realizowane są również liczne projekty, związane z istniejącymi problemami na terenie
placówek, np.: z agresją rówieśniczą, uzależnieniem, itp. Mamy dodatkowe wsparcie ze strony osób doświadczonych i
wolontariuszy, których pracą możemy się posiłkować w realizacji projektu.
W 2011 roku – „Integracyjne Warsztaty Poznania”, projekt integrujący dzieci, młodzież z osobą niepełnosprawną, pt.:
„Realizacja programu edukacyjnego kształtującego pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej dla dzieci i młodzieży”.
Głównym celem projektu, była zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej, jako równoprawnego uczestnika życia
społecznego oraz podniesienie poziomu tolerancji wśród dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, na terenie miasta i
gminy Iłża, województwa mazowieckiego.
Cel główny, został wsparty poprzez skonstruowanie celów szczegółowych, jakimi były:
1. Przedstawienie osoby niepełnosprawnej w sposób pozytywny.
2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży, poznania osoby niepełnosprawnej poprzez przeprowadzenie warsztatowego
programu edukacyjnego i wywołania chęci współdziałania.
Założenia te, zostały w pełni zrealizowane z bardzo pozytywnym skutkiem. Ze strony dzieci i młodzieży, była wielka
otwartość, zrozumienie i chęć współpracy również w przyszłości. A osoby niepełnosprawne, były zainteresowane
poznaniem środowiska lokalnego. Adresatami zadania w „Integracyjnych Warsztatach Poznania”, były dzieci z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Iłży i młodzież z Publicznego Gimnazjum w Iłży oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Jedlance Starej.
Grupa odbiorców, czyli dzieci i młodzież, mogli uświadomić sobie, że żyją wśród nas ludzie, którzy potrzebują
zaangażowania, akceptacji, pomocy i wsparcia, ale są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Natomiast osoby
niepełnosprawne, funkcjonując w grupie uczą się czegoś nowego i nabywają właściwości, przydatnych w życiu
codziennym.
W 2012 roku – projekty, które miały na celu zintegrować osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem:
• Kampania informacyjna, pod hasłem: "Inny nie znaczy gorszy - otwórz swoje oczy", poprzez Ankietę Społeczną,
Dni Otwarte i Występy Wyjazdowe. Głównym celem, zrealizowanego zadania, była integracja osób niepełnosprawnych ze
społeczeństwem i zmniejszenie ich dyskryminacji.
Cel główny, został wsparty poprzez skonstruowanie celów szczegółowych, czyli:
1. Przedstawienie osoby niepełnosprawnej i jej równorzędne traktowanie.
2. Zaakceptowanie niepełnosprawności i podniesienie poziomu tolerancji.
3. Wyeliminowanie niewiedzy i istniejących stereotypów.
Założenia te, zostały zrealizowane z bardzo pozytywnym skutkiem, włączając osoby niepełnosprawne w poznanie
środowiska społecznego, a szczególnie lokalnego. Adresatami zadania, były: dzieci, młodzież i osoby dorosłe, pochodzące
ze środowisk wiejskich, małomiasteczkowych i miasta powiatowego, którzy mogli się przekonać, że osoba
niepełnosprawna jest takim samym człowiekiem i żyje wśród nas społeczeństwa.
• "Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, podczas spływu kajakowego". Głównym celem zadania, był
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rozwój działań wspierających aktywność oraz integrację osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Iłża,
województwa mazowieckiego. Cel ten, przyczynił się do wdrożenia grupy adresatów w aktywne i integralne życie
społeczne, zapewniając formy działania, kształtujące i rozwijające ogólną sprawność organizmu.
Cel główny, został wsparty poprzez skonstruowanie celów szczegółowych, czyli:
1. Zdobycie wiadomości i umiejętności o tematyce, związanej z 2-dniowym spotkaniem aktywizacyjno-
integracyjnym, jakim był spływ kajakowy.
2. Podniesienie ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachęcanie do wypoczynku jako poprawy
jakości życia społecznego.
Założenia te, zostały zrealizowane z bardzo pozytywnym skutkiem. Adresaci zadania, tj.: osoby niepełnosprawne i ich
opiekunowie, aktywnie i przyjemnie spędzili czas na świeżym powietrzu oraz integralnie poznawali środowisko wodne i
społeczne.
• Spotkania, pn.: "Aktywizacja i integracja osób starszych; wyrównywanie szans i integracja społeczna osób
niepełnosprawnych". Głównym celem zrealizowanego zadania, był rozwój działań wspierających aktywność oraz
integrację osób starszych i osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, na terenie miasta i gminy Iłża, województwa
mazowieckiego.
Cel główny, został wsparty poprzez skonstruowanie celów szczegółowych, czyli:
1. Zdobycie i doskonalenie odpowiednich wiadomości, kwalifikacji i umiejętności, dzięki uczestnictwu w
spotkaniach aktywizacyjno-integracyjnych, które zostały przeprowadzone przez prelegentów:
• pedagog,
• policjant,
• pielęgniarka,
• fizjoterapeuta,
• informatyk.
2. Efektywne uczestnictwo, wykazanie własnych talentów i kreatywności. Podczas spotkań praktycznych osoby
starsze wraz z osobami niepełnosprawnymi, wykonywali prace rękodzielnicze pod fachowym okiem terapeutów.
3. Podniesienie ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachęcanie do wypoczynku jako poprawy
jakości życia społecznego i kulturalnego, poprzez zorganizowany wyjazd, wycieczkę. Aktywny wypoczynek, pozwolił nie
tylko na zaktywizowanie grupy adresatów, również na zintegrowanie siebie nawzajem i ze społeczeństwem, ale i zapewnił
pełne uczestnictwo w rozwoju jednostki ludzkiej. Założenia te, zostały zrealizowane z bardzo pozytywnym skutkiem,
wyrównując szanse w stosunku do osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz wprowadzając grupę adresatów w
aktywne życie społeczne.
W 2013 roku – projekty angażujące osoby niepełnosprawne do aktywności fizycznej, samodzielnego funkcjonowania i
integracji społecznej:
• Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na
Mazowszu
o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, pt.: "Walka, radość, zwycięstwo".
Zorganizowane wspólne spotkanie, tj. Turniej Tenisa Stołowego Dla Osób Niepełnosprawnych, ukazując ich sprawności i
umiejętności w tej dziedzinie sportu.
Projekt zawierał główny cel, łączący rozwój działań wspierających aktywność oraz integrację osób niepełnosprawnych, na
terenie miasta i gminy Iłża, województwa mazowieckiego. Cel, był realizowany przez przeprowadzenie niniejszego
zadania, które przyczyni się do wdrożenia, tej grupy adresatów w aktywne i integralne życie społeczne, zapewniając formy
działania, kształtujące i rozwijające ogólną sprawność organizmu.
Cel główny został wsparty celami szczegółowymi, którymi były:
1. Włączenie grupy adresatów w upowszechnianie sportu, wśród osób niepełnosprawnych o zasięgu
ponadpowiatowym. Mieli możliwość uczestnictwa w zorganizowanym spotkaniu, tj. Turnieju Tenisa Stołowego.
2. Efektywne uczestnictwo w rozgrywkach tenisowych, związanych z rywalizacją sportową, o podobnych
umiejętnościach
i sprawnościach.
3. Podniesienie ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachęcanie do poprawy jakości życia,
wykorzystując czas wolny.
Założenia te, zostały zrealizowane z bardzo pozytywnym skutkiem. Adresaci zadania, tj.: osoby niepełnosprawne i ich
opiekunowie, aktywnie i przyjemnie spędzili czas podczas udziału w „Turnieju Tenisa Stołowego”.
• Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, pt.: "Świat otwarty dla
niepełnosprawnych".
Głównym celem zrealizowanego zadania, było rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych.
Cel główny, został wsparty poprzez skonstruowanie celów szczegółowych, jakimi były:
1. Wsparcie osoby niepełnosprawnej w zdobywaniu wiedzy, przydatnej w codziennym, samodzielnym życiu.
2. Uzmysłowienia, że niepełnosprawność nie stanowi bariery w podejmowaniu działań, dążących do rozwijania
swoich zainteresowań i kształtowania zdobytych umiejętności.
3. Zaktywizowanie i zintegrowanie osób niepełnosprawnych, dzięki zmianie stylu życia.
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Założenia te, zostały zrealizowane z bardzo pozytywnym skutkiem. Adresaci zadania, tj.: osoby niepełnosprawne wdrożeni
zostali do nabywania wiedzy i umiejętności, potrzebnej do samodzielnego funkcjonowania.
Projekty realizowane w 2016 r.:
• Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i zróżnicowanych form oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego
z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej tych osób oraz wsparcia rodzin,
opiekunów.
Głównym celem projektu było oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez zorganizowanie 3-
dniowego wyjazdu integracyjnego do Biskupina.
Cel główny, został wsparty celami szczegółowymi, którymi były:
1. zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych:
manualnych i rękodzielniczych,
2. uczenie się samodzielności w miejscu innym niż miejsce zamieszkania,
3. nabywanie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
Realizując zadanie, główny nacisk położyliśmy na włączenie osoby z zaburzeniami psychicznymi w czynny udział życia
społecznego, poprzez zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy w samodzielnym działaniu.
W 2017 r., został zrealizowany projekt, pn.: „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza – Wyjazd
na kręgle”.
Głównym celem projektu, było kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych a
zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji na terenie województwa
mazowieckiego. Cel główny, został wsparty celami szczegółowymi, którymi były:
1. Czynne uczestnictwo w rozgrywkach w kręgle, związane z upowszechnianiem tej dziedziny sportu wśród osób z
zaburzeniami psychicznymi.
2. Wprowadzenie rywalizacji sportowej między zawodnikami, ukazując własne umiejętności.
3. Promowanie zdrowego stylu życia, poprzez zachęcanie do uprawiania sportu.
Realizując zadanie, główny nacisk położyliśmy na włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi w czynny udział życia
społecznego, poprzez nabywanie i wykorzystywanie wiedzy w zagospodarowaniu czasu wolnego. Korzystając z
przeprowadzonych spotkań, nie tylko zintegrowali się ze sobą i środowiskiem społecznym, ale również zaktywizowali się
mając możliwość własnego rozwoju psychofizycznego i poprawę dotychczasowego życia. Dla wszystkich, było to dużą
odskocznią od codzienności, nabycie nowych wiadomości i umiejętności oraz prowadzenie zdrowego stylu życia.
W 2018 r., został zrealizowany projekt, pn.: „Integracja i rehabilitacja społeczna”.
Głównym celem projektu, było oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas zorganizowania 2-
dniowego wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego w okolice Kielc. Cel główny, został wsparty celami szczegółowymi,
którymi były:
1. zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych,
2. uczenie się samodzielności w miejscu innym niż miejsce zamieszkania,
3. nabywanie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
Podczas realizacji zadania, cel został osiągnięty.

Te kilka lat działalności wpływa znacząco na efektywność działań. Pozwala pełniej określić potrzeby osób, którym
udzielana jest pomoc, jak też ustalić zakres ich zadań.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Caritas Diecezji Radomskiej, posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych zadań w związku z prowadzeniem
placówek, w których znajdują się osoby z zaburzeniami psychicznymi. A także poprzez skupianie się na pomocy osobom z
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, dzięki propagowanie różnego rodzaju działań wykonywanych w realizowanych
projektach.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Podczas realizacji zadania ogólna liczba osób, to 12 - osobowa grupa: 9 opiekunów/wolontariuszy,
pielęgniarka/wolontariusz, koordynator/wolontariusz i księgowa/wolontariusz, mający doświadczenie w pracy z osobami z
zaburzeniami psychicznymi, posiadający wykształcenie wyższe.
Do naszej dyspozycji, zostanie udostępnione:
1. Sala konferencyjna w Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu.
2. Sala konferencyjna w Nadleśnictwie Marcule.
3. Laptop, rzutnik, ekran oraz sprzęt nagłaśniający na potrzeby prowadzonego spotkania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. wynajęcie kręgielni dla 42 osób 1300,0    

2. transport do Radomia - 120 km. 420,0    

3. ubezpieczenie wyjazdów 150,0    

4. obiad dla 42 osób 2100,0    

5. transport na spotkanie w Marculach - 680 km. 1496,0    

6. poczęstunek i obiad w trakcie spotkań dla 57
osób

3990,0    

7. materiały na spotkania - notesy, długopisy 544,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

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

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

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany. (fakultatywny - niezłożony)

2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 777c-2101-2a6d

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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