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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) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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: Fundacja Na Rzecz Nauki i Innowacyjności, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000682234, Kod pocztowy: 26-920, Poczta: Gniewoszów, Miejscowość: Zdunków, Ulica: Zdunków,
Numer posesji: 27, Województwo:mazowieckie, Powiat: kozienicki, Gmina: Kozienice, Strona
www: www.fni.org.pl, Adres e-mail: fni@o2.pl, Numer telefonu: 661231670,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Arkadiusz Banaś
 
Adres e-mail: fni@o2.pl Telefon: 661231670

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Akademia zdrowia!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2021 Data
zakończenia

29.08.2021

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

Celem projektu „Akademia zdrowia!” jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej 20 osób z
Gminy Gniewoszów (woj. mazowieckie) poprzez realizację zajęć z zakresu: nordic walking, fitnessu
w okresie od 1. 06. 2021 r do do 29. 08. 2021. Brak dostępu do wszelkiej formy aktywności fizycznej
skutkuje wieloma dysfunkcjami rozwojowymi w naszym społeczeństwie,obniżony poziom
aktywności sportowej powoduje różne problemy zdrowotne już u młodych ludzi. Systematyczne
podejmowanie aktywności fizycznej jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Wysiłek fizyczny w odpowiedniej dawce ma pozytywny wpływ na pozostawanie w zdrowiu,
zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Wykształcenie nawyku podejmowania aktywności fizycznej,
sprzyja zwiększeniu sprawności fizycznej oraz zachowaniu prawidłowej masy ciała. Jest to
szczególnie istotne w świetle zachodzących zmian społeczno-demograficznych (tzw. starzenie się
społeczeństwa, czyli rosnący udział w społeczeństwie osób starszych) oraz związanych ze stylem
życia i pracy (upowszechnienie telewizji; masowe wykorzystanie komputerów do pracy i rozrywki;
dominacja transportu samochodowego, a w związku z tym spędzanie dużej ilości czasu w pozycji
siedzącej) skutkujących m.in. systematycznym wzrostem udziału osób otyłych w społeczeństwie.
Regularne podejmowanie aktywności fizycznej na wszystkich etapach życia wpływa na dłuższe
pozostawianie w zdrowiu i większą sprawność fizyczną. Systematyczne ćwiczenia fizyczne sprzyjają
również zachowaniu zdrowia psychicznego oraz aktywności społecznej, skutecznie ograniczając
ryzyko wystąpienia stanów depresyjnych oraz przesuwając w czasie objawy demencji.
Podsumowując, aktywność fizyczna jest najbardziej skutecznym sposobem opóźniania procesu
starzenia się oraz czynnikiem zachowania zdrowia, mobilności i wydłużenia okresu aktywności
funkcjonalnej w życiu.
OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:
1. ZAJĘCIA Z NORDIC WALKING-U (czerwiec-sierpień 2021).
Elementem pogłębiania wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych
zachodzących wraz z wiekiem nie może nie być aktywność fizyczna. Seniorzy (10 osób) oraz osoby
dorosłe (10 osób) będą poznawać korzystny wpływ ruchu na ludzki organizm nie tylko w teorii, ale i
w praktyce, gdyż to właśnie aktywność fizyczna uchodzi za najbardziej istotny czynnik zmniejszający
wpływ wieku pogarszanie się stanu zdrowia. Stacjonarny tryb życia zdecydowanie nie ma
pozytywnego wpływu na ludzki organizm, a niestety tak często jest zbyt powszechny wśród
seniorów i osób dorosłych. Brak ruchu upośledza w zasadzie wszystkie układy ludzkiego organizmu:
oddechowy, krążenia i oczywiście układ ruchu i doprowadza do spadku wydolności fizycznej. To z
kolei pociąga za sobą następne negatywne skutki: zmniejsza tolerancję glukozy,
ortostatyczną,rujnuje gospodarkę minerałami i prowadzi do wielu innych niekorzystnych zmian w
ludzkim organizmie. Jeszcze kilka dziesięcioleci temu pacjentów podczas leczenia wielu jednostek
chorobowych unieruchamiano – dziś już wiadomo, że następstwa hipokinezji bywają często
poważniejsze niż sama choroba. To właśnie dlatego, niezależnie od sprawności fizycznej i stanu
zdrowia pacjentów zaleca się im dużo ruchu, a aktywność fizyczna często jest uważana za element
spajający wszystkie działania prewencyjno-rehabilitacyjne. Pogłębiając wiedzę seniorów/osób
dorosłych nt. zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem
będziemy im uzmysławiać, że jednym z najistotniejszych czynników wywierających na nie wpływ
jest aktywność fizyczna. Maszerowanie z kijkami Nordic Walking w porównaniu do normalnego
marszu, a nawet joggingu, chodzenie z kijkami Nordic Walking mniej intensywnie ale w większym
zakresie angażuje większość mięśni ciała (między innymi klatki piersiowej, mięśnie rąk:
biceps/triceps,mięśnie ramion i mięśnie brzucha) odciążając przy tym stawy, co z punktu widzenia
starszych osób jest szczególnie istotne. Maszerowanie z kijkami Nordic Walking przynosi bardzo
pozytywne efekty pod warunkiem, że jest wykonywane prawidłowo (większość ludzi po prostu
podpiera się o kije, co niestety nie skutkuje żadnymi efektami). Po dłuższym marszu bolą ich kolana
więc dochodzą do wniosku, że ten Nordic Walking jest przereklamowany i szybko się zniechęcają.
Aby do tego nie dopuścić zatrudnimy instruktora Nordic Walking, który zachęci uczestników do tego
typu aktywności. Zajęcia Nordic Walking odbywać się będą w 2 (10-osobowych: seniorzy plus osoby
dorosłe) grupach. W związku z tym, że uczestnicy mogą być w różnym stanie zdrowia i możliwości,
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grupy zostaną podzielone ze względu na możliwości i ograniczenia seniorów i osób dorosłych
wynikające z wieku lub stanu zdrowia. Instruktor będzie instruował uczestników i korygował
popełniane przez nich błędy. Każda grupa będzie wychodzić z kijkami pod okiem instruktora (4 x m-
c). Na początku projektu uczestnicy będą uczyć się od podstaw chodzenia z kijkami, w późniejszym
okresie, dzięki kijkom, które pozostawimy do dyspozycji uczestników, będą oni mogli praktykować
wg własnych preferencji. Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zakupimy 10 kompletów kijków do
Nordic Walking a podział całej grupy na 2 mniejsze zespoły sprawi, że nie będziemy musieli
kupować dodatkowych zestawów kijków. Zajęcia będą międzypokoleniowe, część osób będzie w
wieku 60 +, a część stanowić będzie osoby dorosłe (18 +).
W programie zajęć powinny znaleźć się zajęcia o różnym stopniu sprawności fizycznej, służące
poprawie kondycji, a także wypracowaniu nawyków regularnych ćwiczeń, także samodzielnych.
Celem zajęć ma być: utrzymanie sprawności stawów, uaktywnienie układu krążeniowo-
oddechowego, dbanie o sprawność i jasność umysłu. Zajęcia mają również dostarczać satysfakcji,
radości i motywacji do działania.
Zajęcia z nordic walking prowadzone będę dla 2 grup 3 x m-ce (czerwiec-sierpień 2021) po 1
godzinie (razem: 24 h) dla 2 grup wiekowych (osoby dorosłe 18 + i seniorzy – razem 20 os.).
W ramach działania chcemy zatrudnić trenera (osoba posiadająca kwalifikacje i umiejętności
prowadzenia ww. zajęć dla osób dorosłych i seniorów).
2. ZAJĘCIA Z FITNESS (czerwiec-sierpień 2021).
Gimnastyka będzie dostosowana do stanu zdrowia, wieku i możliwości uczestników. Gimnastyka
odbywać się będzie w 2 (10-osobowych) grupach. Podniesie to ich efektywność i bezpieczeństwo.
Instruktor będzie instruował uczestników i korygował popełniane przez nich błędy.
Zajęcia mają na celu poprawę sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania codziennych zadań
oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Ćwiczenia prowadzone będą głównie w pozycjach niskich
(izolowanych). Program zajęć zostanie dostosowany do możliwości ruchowych uczestników i tak
ułożony, by zmniejszyć do minimum ryzyko urazów i kontuzji. Ćwiczenia gimnastyczne wzmocnią
mięśnie, wytrzymałość i koordynację, zwiększą ruchomość stawów i pomogą zwalczać oraz
zapobiegać bólom kręgosłupa. Ponadto pozytywnie wpłyną na ogólne samopoczucie i dodadzą
energii.
Każda grupa będzie ćwiczyć pod okiem instruktora średnio raz na tydzień (4 x m-c) w okresie od
czerwca do sierpnia 2021 r. (2 grupy x 12 h = 24 h). Przedmiotowe zadanie odbędzie się w
przestrzeni, budynku i pomieszczeniach, które są przystosowane do potrzeb ludzi starszych.
Zarówno budynki jak i pomieszczenia będą pozbawione barier funkcjonalnych mogących utrudnić
lub uniemożliwić udział w zaplanowanych działaniach.
Zajęcia fitness prowadzone będę dla 2 grup 3 x m-ce (czerwiec-sierpień 2021) po 1 godzinie (razem:
24 h) dla 2 grup wiekowych (osoby dorosłe i seniorzy– razem 20 os.).
Zajęcia poprowadzą osoby posiadające kwalifikacje i umiejętności prowadzenia ww. zajęć dla osób
dorosłych i seniorów.

Miejsce realizacji

- Miejscem prowadzeni zajęć będzie Gniewoszów oraz Oleksów (Gmina Gniewoszów),
województwo mazowieckie.
- Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Gniewoszów, który użyczy Wnioskodawcy
miejsce do prowadzeni zajęć (świetlice w Gniewoszowie oraz w Oleksowie), Wspólne
przygotowanie i realizacja zadania przez grupę ww. podmiotów, dzięki połączeniu doświadczeń i
potencjałów, daje szanse na wyższą trafność i skuteczność podejmowanego przedsięwzięcia.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba godzin z zakresu nordic walking 24 godzin Potwierdzenie wykonania
usługi.

Liczba osób uczestniczących w nordic
walking

20 osób Dziennik obecności.

Liczba godzin z fitnessu 24 godzin Potwierdzenie wykonania
usługi.

Liczba osób uczestniczących w
zajęciach fitness

20 osób Dziennik obecności.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja na rzecz Nauki i Innowacyjności zarejestrowana została w KRS w czerwcu 2017 roku, ale
jako twór nieformalny działała już od połowy 2014 roku. W okresie tym członkowie organizacji byli
zatrudnieni lub wspierali projekty (zarządzali i/lub byli trenerami) innych NGO: m.in. w
Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II, Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, Fundacji Pamięć i Tożsamość z Lubaczowa, Fundacji Tęczowa Gromada z Konina,
Stowarzyszeniu Kobiet Powiatu Łęczyńskiego. Projekty dotyczyły wsparcia seniorów poprzez
budowę nowych świetlic społecznych, tworzenie Centrów Aktywności Senioralnych, doradztwie w
zakresie tworzenia strategii polityki senioralnej, projektowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych na
rzecz seniorów. Fundacja to przede wszystkim ludzie pełni pasji i z poczuciem misji, która zrzesza
specjalistów chętnych i gotowych do charytatywnej pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują.
Jej członkowie zawarli kilkanaście umów partnerskich, aktywnie pozyskują środki na działania
fundacji, włączyli się w obieg debaty publicznej współuczestnicząc jako prelegenci w konferencjach,
autorzy tekstów eksperckich w pismach samorządowych, członkowie zespołów badawczych i
opracowujących strategie lokalne. Jesteśmy dla partnerów NGO i JST wiarygodnym partnerem gdyż
nasze działania firmują wieloletni eksperci i doradcy znani w swoich środowiskach, doświadczeni,
potrafiący budować partnerstwa projektowe. Zarząd Fundacji dotychczas uczestniczący w
projektach ASOS czy też FIO angażował seniorów do działań wspólnotowych i działa na rzecz
wzmocnienia słabych obecnie środowisk senioralnych. Dalekie jest mu "aktywizowanie" seniorów
z oraz inne formy protekcjonalnego traktowania osób w trzecim wieku. Zajmuje się natomiast
projektowaniem, testowaniem i upowszechnianiem nowych rozwiązań mających na celu
polepszenie funkcjonowania społecznego seniorów i seniorek. Członkowie zarządu posiadają duże
doświadczenia w prowadzeniu projektów i prawie wszystkie z nich przeprowadziła we współpracy z
administracją publiczną. W zespole Fundacji znajdują się m.in. osoby, które pełniły funkcje
samorządowe i urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego. Osoby z tej drugiej grupy
posiadają ogromne i cenne doświadczenie we wspieraniu pozarządowych i obywatelskich działań
senioralnych i rozumieją zarówno potrzeby tych grup, rozumieją potrzeby wynikające ze starzenia
się w wymiarach biologicznym, psychologicznym, społecznym. Osoby te potrafią również
diagnozować wyzwania i deficyty lokalnych działań senioralnych operując językiem korzyści
samorządów lokalnych, nie zawsze rozumiany przez przedstawicieli NGO o różnych interesach,
często wobec siebie konkurencyjnych. Zarząd Fundacji stanowią osoby pracujące społecznie,
wywodzące się z NGO z obszernym doświadczeniem badawczym i akademickim oraz z
doświadczeniem samorządowym i urzędniczym.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Projekty realizowane przez Fundację:
1. Program FIO 2018
Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych
Liczba beneficjentów - 80
Okres realizacji projektu: 01.06.2018-31.12.2019
Zadania: zajęcia komputerowe, artystyczne, kulinarne, woluntarystyczne.
2. Program - MNISW 2018 – projekt realizowany na rzecz środowiska akademickiego
Tytuł projektu: Będę przedsiębiorcą!
Liczba beneficjentów - 60
Okres realizacji projektu: 01.10.2018-15.12.2018
Zadania: zajęcia dot. zakładania działalności gospodarczej.
3. Program ASOS 2019
Tytuł projektu: Akademia Bezpiecznego Seniora
Liczba beneficjentów - 96
Miejsce - woj. lubelskie - powiat lubartowski.
Okres realizacji projektu: 01.03.2019 - 31.12.2019
4. Program FIO 2020
Tytuł projektu: Akademia Seniora!
Liczba beneficjentów - 48
Miejsce - woj. lubelskie - powiat lubartowski.
Okres realizacji projektu: 02.03.2020-30.11.2020
Zadania: zajęcia komputerowe, warsztaty dot. bezpieczeństwa finansowego, treningi pamięci
5. Program ASOS 2020
Tytuł projektu: Akademia Aktywnego Seniora!
Liczba beneficjentów - 48
Miejsce - woj. Lubelskie i mazowieckie.
Okres realizacji projektu: 01.06.2020-31.12.2020
Zadania: zajęcia komputerowe, warsztaty dot. bezpieczeństwa finansowego, treningi pamięci.
6. Program Mazovia 2020
Tytuł projektu: Piękny umysł!
Liczba beneficjentów - 48
Miejsce - woj. mazowieckie.
Okres realizacji projektu: 01.06.2020-31.12.2020
Zadania: zajęcia komputerowe, warsztaty dot. bezpieczeństwa finansowego, treningi pamięci.
7. Program MKiDN – edukacja kulturalna 2020
Tytuł projektu: Przybornik animatora kultury!
Miejsce – cała Polska.
Okres realizacji projektu: 01.06.2020-31.12.2020
Zadania: przygotowanie kursu e-learningowego oraz wydanie e-booka z zakresu upowszechniania
działań na rzez lokalnych animatorów kultury.
8. Tytuł: Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego/psychoterapeutycznego dla
osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego oraz mazowieckiego
Czas realizacji: 01 grudnia 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.
Miejsce: woj. lubelskie oraz mazowieckie
Ilość osób: 160 osób niepełnosprawnych, z czego 100 uczestników to osoby dorosłe oraz 60 osób to
dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Zadania projektowe:- świadczenie 500 h wsparcia psychologicznego za pomocą komunikatorów
internetowych i/lub kontaktu telefonicznego.

Wszystkie projekty zostały terminowo, rzetelnie oraz poprawnie rozliczone i osiągnięto w nich
zakładane rezultaty.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W projekcie wykorzystana zostanie izomorficzna struktura zarządzania: kierownik pełni nadrzędną
rolę, podlegają mu wszyscy wykonawcy oraz specjalista ds. finansowo-księgowych. Mechanizmy
komunikacji - mail, telefon i podejmowania decyzji: konsensus. Kierownik projektu będzie zarządzał
projektem w oparciu o metodę PCM. Personel zarządzający projektu, który będzie odpowiedzialny
przed Zarządem Fundacji.
Ze względu na specyfikę zadania niezwykle ważny jest dobór odpowiedniej kadry - osób z
odpowiednim wykształceniem, wiedzą, doświadczeniem, ale również odpowiednim podejściem do
drugiego człowieka, szczególnie do beneficjentów projektu, którymi są osoby niepełnosprawne.
1) KIEROWNIK PROJEKTU (CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI, UMOWA ZLECENIE).
min. 4 lata doświadczenia w realizacji projektów krajowych i/lub europejskich, w tym min. rok w
zarządzaniu projektami, wykształcenie wyższe.
Wnioskodawca w pełni świadomie i adekwatnie do zakresu czynności, za jakie on odpowiada
określił zarówno jego wymiar, jak i stawkę wynagrodzenia. Zakres obowiązków (czynności) na
stanowisku pracy:
-Koordynuje, wyznacza i kontroluje prace Kadry projektowej, tj. Specjalistów, trenerów,
wolontariuszy i innych podwykonawców,
-Dba o prawidłowy przebieg projektu (merytoryczny, jak i finansowy)
-Odpowiada za przygotowanie, podpisywanie i poprawność dokumentacji projektowej
-Decyduje o zakupie artykułów niezbędnych do realizacji projektu
-Decyduje o doborze personelu zaangażowanego w projekt
-Nadzoruje poprawność procedur rekrutacji, promocji, a także wyboru podwykonawców i całej
realizacji projektu – zatwierdza raporty
-Odpowiada za poprawność i organizuje proces rekrutacji, tj. opracowanie harmonogramu spotkań,
umawianie spotkań, prowadzi spotkania informacyjne, weryfikację formularzy,
-Kontroluje poprawność dokumentacji projektowej
-Całościowo odpowiada za sprawozdawczość
-Reprezentuje projekt na zewnątrz.
2) KOSZT PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W BIURZE RACHUNKOWYM (ZLECENIE USŁUGI).
Wnioskodawca współpracuje z rzetelnym i wiarygodnym biurem rachunkowym.
Zadania:
1. Księgowanie wydatków
2. Ewidencjonowanie i opisywanie dokumentów księgowych
3. Tworzenie przelewów krajowych
4. Tworzenie pism formalnych dot. zagadnień finansowych i udzielanie odpowiedzi na pisma z
Instytucji Wdrażającej
5. Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów
6. Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu
7. Przygotowanie i przekazywanie sporządzonych sprawozdań i innych dokumentów finansowych
związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,
8. Zatwierdzanie pod względem formalnym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz
sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem
9. Przygotowanie instrukcji finansowo-księgowej w ramach projektu
10. Przygotowanie ewidencji umów oraz faktur w ramach projektu
3. WSPARCIE MERYTORYCZNE:
Trenerzy zajęć z nordic walking oraz fitness mają posiadają doświadczenie w pracy z osobami
dorosłymi oraz z seniorami. Prowadzili zajęcia w wielu programach z dotacji publicznych. Znają
środowisko senioralne, specyfikę pracy z tymi osobami.
Wykazuje się dużą wiedzą i skutecznością w prowadzeniu zajęć z zakresu nordic walking oraz w
zajęciach fitness.

WKŁAD RZECZOWY:
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- Fundacja do realizacji proj. udostępni także sprzęt, meble biurowe, miejsce na prowadzenie
działań administracyjnych w ramach projektu, potrzebne wyposażenie.
- Sale na prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki udostępnione zostaną prze partnera projektu
Gminę Gniewoszów: 24 h x 35 zł = 840 zł.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zatrudnienie kadry trenerskiej z
zakresu nordic walking

2880,0    

2. Zakup kijków do nordic walking (10
par)

1500,0    

3. Zatrudnienie kadry trenerskiej z
zakresu fitness

2400,0    

4. Koszt wynajęcia sali na zajęcia fitness 840,0    

5. Koszty administracyjne dot. obsługi
dotacji

1000,0    

6. Zakup 40 koszulek dla uczestników z
logiem projektu

2220,0    

7. Koszt wynagrodzenia wolontariusza
(20 h x 30 zł)

600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11440,0 10000,0 1440,0

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

