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U P ROSZCZO NA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PUBLICZNEG

Oferte naleiywypelnii wytqcznie w bialvch pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonyrni pray poszczetolnych polach

oraz w przypisach.

zaznac2enie gwiazdka np.: .pobieranier/niepobierahie" o2nacza, ie naleiy skreilid niewlaiciwq odpowiedi, pozostawiajac
p.awidlowq. Peyklad: ,pebieraAiet/n ie pobieran ie*".

l. Podstawowe informacje o rloionej ofurcie

ll. Dane ofurenta G6w)

lll. Zakres rreczoury zadanh publicznego

I ) Rodzaj zadania zauriera sie w zakrEsie zadad okeilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2@3 r. o dziatalnoki poiytku
publicznego i o wolontariacie.

2)Termin realizacji zadania nie moie byd dfu:sry nii $ dni.

I

l. Ortan administracii Frbli:zncl,
do lt6rego adresourana jest orerta

Prcrydent Miasta Ruda Shska

2. Tryb, w kt6rym zbiono oferte
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci poiytku
public?nego i o wolontariacie

3..Rodzaj radanb publkznego'l Z zakresu porrpcy spolecznej, w tym ponpcy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji iyciowej i uryr6wnywania szanstych rodzin i os6b.

4, Tytut zadania public2neto

"Pzytotonanie 
do realiracji oraz realhacia Protramu Operacyjnego

Pomoc z\rwiro6cbrra 201/f-2O2O wspofinanso$6nego ze Srodk6w Unii
Europeiskiei w ranlach Europejskieto Fundusuu Ponrocy Najbardziej
Potnebujecym Podprogram 2017 w mku mu (magazyn w dzielnicy
Bykowina)'

5. Termin realizacji zadania prblicnego'l Data
ro2poczecia

23.1.O.2017 Data
zakoiczenia

3l grudnia 2017

1. Nazwa oiercnta l<iw),6rma prawna, numcr Xrarourcto Rcjcstru Sedowego lub inncj id€ncji, adr6 siedziby oraz
adrcs do korespondencji (J'eicli jcst inny od adresu siedziby)

storaaysenic t{a Rzecr Dzicci i (x6b Nicpclnosprawr4rch ,Jask6lta'w Rudzic Shskirj, Ruda Shska: 41-7)5 ul Wita
Sturo6ra 2; ForIIE Prawna: Stowar2yrenie XRS: UrcO233:152.
Adres do kor6pondencji: Ruda Shska 41-705 ul Wita Stwosza 1
ItlP 6412371973 Regon 24O l1l7O7
2. lnne dodatkowe dana kontaktowe, w
tym dane os6b upoEinicnych do
sktadania wyjainbf dotyc2acych oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony intemetowej)

Plaskota Dariusz tel 5O2 298 968

iaskolkarudasl@o2.pl

1. Opis zadania publizneSo proponorranego do Ealizacii nrrar zc wskazanierl w szczeg6lnoici cclu, mi.jsca jeto
reat lubodbbrc6w zadania oraz do wkladu

zadania jest ograniczenia skutk6w ub6stwa w(r6d mieszkafc6w naszego Miasta poprzez udzielenie i

ory iywno(ciowej. W trakcie zadania bgdzie nieodplatnie rozdzielana iywno6d pozyskana w ramach Program

raryjnego Pomoc 2ywno6ciowa 2014-2020 wspffinansowanego z Srodk6w Unii Europejskiej w rama

ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujaclm w Podprogramie 2017. Paczki 2ywno5ci

rzekazywane bqdq osobom najbardziej potrzebujecym z terenu miasta Ruda Slqskiej. Skierowania do otrzyman

Spolecznej w Rudzie SlAskiej.no(ciowej wydawad bqdzie M te ski O6rodek Pomm
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POt CZENIE .o do sposobu wvpelnilnir olerty:



oid wydawana bqdzie w punkcie przy ulicy Wita Stwosza 1 (w Bykowinie). Planuje sig objqcie pomocq o

os6b. W celu realizacji zadania zawarli6my umowe z Caritas Archidiecezji Katowickiej jako organi

rtnerska lokalna (OPL) umowa N 3/2lPOPit2O77 z dnia 08 wrzesnia 2ol7 r. Stowarzyszenie dysponuje jui dui

adczeniem w realizacji zadai podobnego rodzaju, gdyi bralo udzial w profiramie EmbarSo oraz reali

Pi 2OL4 - 2020 Podprogram 2016. W ramach wnioskowanego malego grantu zostanq przeprowadzon

stepujqce dzialania:

przygotowanie i doposaienie punktu do magazynowania i wydawania iywnoSci zgodnie z minimalnym

standardami w obszarze magazynowania (zakup palet i regal6w),

zatrudnienie osoby na umowq zlecenie celem koordynowania, wydawania iyurno(ci oraz prowadzen

dokumentacji zwiqzanej z Programem,

zabezpieczenie material6w isprzetu do prowadzenia dokumentacji (zakup papieru, artykul6w pi5mienniczyc

oraz cardridia do drukarki , segregator6w itp. rzeczy),

zakup Srodk6w czysto(ci , material6w i art B.H.P ( plyn6w, szczotek, rqkawic itp. ),

wydawanie 2ywno6ci (planuje siq zorBanizowanie co najmniej tnech wydawek),

wspdpraca z Miejskim O6rodkiem Pomocy Spolecznej w Rudzie $eskiej.

nie realizowane bqdzie zgodnie z dokumentem ,,Wytyczne lns$ucji Zarzqdzajqcej (MPiPS) dla lnsgtucj

niczacej i beneficjent6w dotyczEce dzialai realizowanych w ramach programu Operacyjnego Pom

owa 2014-2020 wsp6lfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebujEcym

odprogramie 2017".

sortyment jaki siq znajdzie w podprogramie 2017 to: groszek z marchewkq, fasola biala, koncentrat pomidorowy

uraczki wi6rki, powidla iliwkowe, makaron jaiecznv, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryi bialy,

ryczana, herbatniki mailane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewajqry, szynka drobiowa, szynka wieprzow

ielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biaty, miSd wielokwiatowy, ole

kowy i gulasz wieprzowy z warzywami.

iqki dofinansowaniu zadania przez Miasto Stowarzyszenie bqdzie moglo objEi pomocQ tak liczna grupq os6

bujqcych . Bez dotacji z Miasta zadanie to nie bqdzie moiliwe do zrealizowania.

aine jest rdwniei, i2 zgodnie z wytycznymi ka2dy odbiorca pomory iywno3ciowej w trakcie trwania Podprog

e m6gl skorzystad z tzw. dziala6 towarzyszqrych, kt6re sq obowi4zkowym elementem Programu. Maja one n

lu min. wlqczenie ww. os6b w funkcjonowanie spoleczno6ci lokalnej, wzmacnianie samodzielnoici i kompetencj

orc6w pomocy iywno5ciowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

)



rezuhaty rcaliracji zadanb publi:zncao2. Zakhdane

a sYtuacii iyciowej okolo 200 osob i rodzin objetych

nie im iywno(ci (pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywno(ciowa 2014-2020

p€wniajec im odpowiednie wy2ywienie, wzbogacenie codzien

wsparciem w ramach zadania poprzez nieodplatn

ne di

lV. Szacunkowa kalkulacla k6zt6w realizacii zadania publiczneSo (w ptzypadhJ wiqkuei liczby koszt6w
istnieje moiliwo<d dodania kolejnych wierszy)

OSwiadczamfy), ie:
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylqcznie w zak.esie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanci oflrty ptz.widujemy p€5ie+.ei++niepobieranie' Swiadcze,i pieniqinych od adresatow zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalecznikach informacje si zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktpznym;
4) ot.rrnt',/eter.i€ir sRada.iecy niniejsze oferte nie zaleSa {-ja)r/ral€ta-{+aF z oplacaniem naleinoj.i z tYtulu 2obowiazad

podatkowych;

5) oferentl/eferee€ir skhdajacl niniejszA oferte nie zale8a (-je)*hel€ea-+rdr z oplacaniem naleinoici z Mulu skladek na
ubezpie.eivtrIBrAqszEN IA

7r1'\'y'"
'c riusz Ploskota

(podpis 6oby rrpowainionej
lub podpity o66b upowainiony.h
do tkledania oiwi.dc2clt woiiw imi.niu
oferenta)
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2rhcait:
W paypadku tdy ofetent nie jest zarejest owany w l(raiowym Rejestrze Sedowym - potwierdzona za zgodnoii

z oryginalem kopia aktualnego z innego rejestru lub ewidencji

o/a,/- ,/elnt? ,matne

rowlcz
r) Warto3i koszt6w ogolem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczya 10O@ rl
n lw prrypadku wsparcia re.lizacii zadania publiczn
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Rodzaj kostu (oszt cafl(owify
(zr)

do poniesicnia

z wnbskowanej
dotacjF)

lz0

do poniesrinia
ze 6rodkorv

fina nsourrych

wlasnych, Srodk6w
pochodzecych z

innych inidet,
wkladu osobow€go

lub neczowego'l
(r0

,.
Zakup arodl6s i m.tcrialdw do utrzyri.ni. el,stoii 3m,m, 3m,q) zl O,m 2t

2
wynaarod2cnic z umowy zl.ccnia osoby lordynuirc.i 1 200,mul r 2m,oo, o,oo,

3
Zakup m.tcri.l6w biurocryrh i p.phmi(rych 350,m zt 3OO,0o rl 5O,m zl

4
UryforEni.dczynrck.ii pomkrsze.ti rn g.:yrEyy.h 4fi),OO ul 4fi),fl) zt 0,OO .t

s
Zekup p.bt i rl8.ldw n: dopos.i€nic m.Aizynu 4OO,m zl 400,00, O,m rt

Xoszty og6lem:
26v),m d 25m,m, so,q) d
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ZostePcc PrezYdento Miosto 4,


