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Z.hc.nik do m:poaedrm,. linistr. Rod2my, Pnc, i Poltyli
Spd@l6i z &r'. 11 klrdn.2016 r (!or 570)

ZalQcznik nr 1

DW
UPROSZCZONA OFERTA REALIZAOI ZAD IA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania ofertyl
O{erte naleiy wypelnia wylQenle w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami u mieszczonymi prry poszczeg6lnych polarh

Zaznac.enae Swiazdki np.: " pobleranie' /niepobieranle'" oznacza, ie naleiyskreilic nlewldciwQ odpowiedr, pozostawlajQc
prawidlowi. PrryKad:,,@UlgrlOigyniepobieranle'".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta (-t6w)

I 
Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zada okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalnogci poiytku publicznego

io wolontariacie.

1. ORGAN ADMINIsTRACJI PUBLICZNE],

Do KT6REGo ADRESowANA JEsr oFERTA
PREZYDENT MtAsra Ruon St4sxl

2. TRYB. w KroRyM zrozoNo oFERTE Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poiytku publicznego

iwolontariacie

3. RODZAJ ZADANIA PUgLICZNEGO, Z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom iosobom w trudnej
sytuacji 2yciowej i wyr6wnywania szans tych rodzin ios6b

4, TYTUT ZADANIA PUELICZNEGO przyBotowanie do realizacji oraz realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
2ywno6ciowa 2OL4-ZO2O, wsp6tfi nansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej PotrzebujQcym.
Podprogram 2017 w roku 2017 - magazyn w dzielnicy Halemba.

5. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
PUgLICZNEGO,

DATA

ROZPOCZECTA
23 paidziernika
2077 t.

DATA

zAKo(czENrA
31 grudnia 2017 r

1. NAzwA oFERENTA {-Tow), FoRMA pRAWNA, NR xArowEGo REJESTRU sADowEGo LUB rNNEJ EwrDENcr, ADREs srEDzrBy oRAz ADREs
Do KoRESPoNDENoI (JEzEU JEsT INNY oD ADRESU SIEozlBY)

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Oirodek dla Niepelnosprawnych,,NajSwiqtsze Serce Jezusa"

ul. Klodnicka 103

41-706 Ruda SlQska

NIP: 541 21 80 434 REGON: 006217515-00093

OSrodek stanowi dzielo Caritas, posiada koscielnq osobowoSd prawnq i nie wymaga rejestracji sqdowej (zgodnie
z ustawQ z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej), od
1 wrzeSnia 1999 r. funkcjonuje jako samodzielna jednostka na podstawie dekretu Dyrektora Caritas Archidiecezji
Katowickiej z dnia 3l sierpnia 1999 r.: 1.d2.W.457/U99.KRSOW22L725.

2. |NNE DooATKowE DANE KoNTAfiowE, w ryM DANE osdB
upowA2NroNycH Do SKLADANtA wyJASNtEti DoryczAcycH
OFERTY (NP. NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEfiRONICZNEJ, NR

oariusz sitko - tel. 698 639 183
tel. / fax: 32 243 34 84 do 85

1

MieisliOsn,d(l
w Ru,lz i

0 9. 10, 2c1i I

2 
Termin realizacil zadania nie moie byd dluiszy nii 90 dni.
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FAKSU, ADRES STRONY INTERNETOWEJ) http:// nasj.caritas.net.pl
e-mail: nsj@caritas.net.pl

ds@caritas.net.pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. OPIS ZADANIA PUBLICzNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI WRAZ ZE WSXAZANIEM, W SZCZEGOTNOSCI CELU, MIBSCA JEGO
REALIZAOI, GRUP ODBIORC6W ZADANIA ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKORZYSTANIA WKTADU OSOBOWEGO LU8 RZECZOWEGO

Realizacja proponowanego zadania ma na celu wsparcie os6b i rodzin, w kontekscie ograniczenia skutk6w
ub6stwa, poprzez udzielenie im pomocy iywno5ciowej. W trakcie realizacji aplikowanego zadania publicznego
zostanie przygotowany w dzielnicy Halemba (przy ul. Klodnickiej 103) punkt dystrybucyjny iywnosci i bqdzie nieod-
platnie przekazywana iywnoSd, pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ZywnoSciowa 20!4-2020.
Podprogram 2017, najuboiszym i najbardziej potrzebujqcym mieszkaicom Rudy Slqskiej. w tym celu, w roku bieiq-
cym, Oirodek dla Niepelnosprawnych,,NajSwiqtsze Serce Jezusa" zawarl umowq z Caritas Archidiecezji Katowickiej,
jako Organizacja Partnerska Lokalna (OPL): umowa nr Z/2/POPZ|IO|T z dnia 8 wrzesnia 2017 r. Zaplanowano objq-
cie wsparciem co najmniej 900 os6b, zamieszkujEcych poludniowe dzielnice Rudy Slqskiej, tj. Halembq, Kochlowice,
Bielszowice i Wirek (uwzgledniono aspekt komunikacyjny, latwosi dotarcia beneficjent6w do punktu dystrybu-
owania iywnojci). Zadanie bqdzie realizowane we wsp6lpracy z Miejskim Oirodkiem Pomocy Spolecznej w Rudzie
SlQskiej, kt6ry wytypuje i skieruje do OPL-u osoby uprawnione do odbioru paczek iywnoiciowych, zgodnie z obowia-
zujqcymi procedurami. Zadanie bqdzie realizowane zgodnie z ,,Wytycznymi lnstytucji Zarzqdzajqcej (MPiPS) dla
lnstytucji PoiredniczEcej ibeneficjent6w dotyczqce dzialai realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
2ywnoSciowa 2OL4-2020, Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebujqcym realizowanego w Podprogramie 2017.

w ramach aplikowanego zadania i pozyskanych (rodk6w OSrodek przygotuje zaplecze do przyjmowania iprzecho-
wywania oraz miejsce do wydawania iywnoSci beneficjentom (magazyn itzw. wydawkq). Ww. pomieszczenia bqda
spelniaty wszelkie wymogi odno6nie bezpiecznego i higienicznego przyjmowania, przechowywania i wydawania
2ywnosci, zSodnie z obowiazujQcymi zasadami HAccAP i przepisami sanitarnymi. Za16wno pomieszczenia, jak i prze-
chowywane okresowo (miqdzy tzw. wydawkami) artykuly spoiywcze zostanq ubezpieczone od szkody powstalej
w wyniku niszczycielskich czynnik6w zewnetrznych (wlamania, dewastacji, zalania itp.). Przy realizacji niniejszego
programu naleiy wykonad szereg czynnosci biurokratycznych, zwiazanych ze stosownym informowaniem benefi-
cjent6w ilokalnego 6rodowiska, ewidencjonowaniem i dokumentowaniem podjetych dzialari w ramach udzielanego
wsparcia. Dla wlasciwego, zgodnego z wymogami programu, prowadzenia dokumentacji zostanQ zakupione
materialy iartykuly biurowe oraz usluga drukarska.

W trakcie wydawania iywno5ci beneficjentom programu, kaidorazowo zaangaiowanych w wydawanie iywnosci
bqdzie kilka os6b. Do sprawnego przebiegu tegoi procesu, tj. przyjqcia iywnosci na stan magazynu, posortowanie
jej, przygotowanie stosownych paczek iywnoiciowych, dokumentowanie realizowanych ,,wydawek", prowadzenie
wymaganej dokumentacji i przygotowywanie sprawozdad, a takie dbaloSd o czystosd pomieszczed magazynowych
ipunktu wydawania iywno6ci, zostanQ zaangaiowane dwie odpowiednio przeszkolone osoby, kt6re bqdq zatru-
dnione na zasadach umowy-zlecenia. Jedna z po5r6d nich bqdzie zarazem koordynatorem tegoz zadania. przy reali-
zacji zadania przewidziano r6wnie2 zaangaiowanie wolontariuszy (ok. 4 - 6 os6b), kt6rzy bqdq wykonywad okre6lone
czynnoSci (m.in. wyladunek, skladanie paczek iywnoJciowych...) pod bezpo5rednim nadzorem powy2ej wskazanych
os6b odpowiedzialnych za realizacje caloSci zadania.

Roczny zestaw artykul6w spoiywczych w Podprogramie 2017, zgodnie z podpisanq pomiqdzy 06rodkiem a Caritas
umowq, obejmuje nastepujace produkty: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana,
ryi biaty, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy, Broszek z marchewkq, fasolg bialE, buraczki wi6rki, koncentrat
pomidorowy, powidla iliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, szynkq drobiowA, szynka wieprzowa
mielona, pasztet wieprzowy, cukier biaty, olej rzepakowy. Niewqtpliwie przekazywana beneficjentom iywnosi
wzbogaci ich diete ibqdzie stanowiC swego rodzaju ulgq dla ich rodzinnych budiet6w.

W ramach wnioskowanego malego grantu zostanq przeprowadzone m.in. nastQpuiace dzialania:
- przygotowanie punktu dystrybucji 2ywno(ci (magazynu ipunktu wydawania iywno6ci);
- ubezpieczenie ww. punktu (magazynu i 2ywno5ci w nim przechowywanej);
- przeprowadzenie rekrutacji os6b bezpo6rednio zaangaiowanych do sprawnej realizacji zadania (dwie osoby zatru-
dnione na umowq-zlecenie);
- przygotowanie i prowadzenie dokumenta cji zgodnie z ogami realizac iP ramu O eracyjnego Pomoc

2



2v*noiciowa 2014-2020, w tym m.in. zakup material6w biurowych i uslugi drukarskiej zwiqzanej z przygotowaniem
indywidualnych kart dla beneficjent6w;
- przygotowanie izawarcie um6w dla os6b bezpoSrednio zaangaiowanych w realizacjq zadania (dwie osoby);
- dystrybucja iywnoSci, pozyskanej w oparciu o Program Operacyjny Pomoc 2ywnoiciowa 2014-2020 i wsp6tfi-
nansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebujacym

obowiqzujEcego od wrzeSnia 2OI7 r. do czerwca 2018 r., w5r6d wskazanych przez rudzki MOPS mieszkaic6w Rudy

Slqskiej, w szczeg6lnoSci bezdomnych;
- opracowanie wymaganych sprawozda6.

Oirodek dla Niepelnosprawnych ,,NajSwiqtsze Serce Je?usa" posiada duie doiwiadczenie w realizacji tego typu
wsparcia i program6w. M.in. od 2005 r. byl zaangazowany w realizacje program6w PEAD, EMBARGO oraz zbi6rkq
iywnosci w ramach akcji ,,Tak, pomagam" i,,Kromka chleba dla sEsiada", kt6re sQ przekazywane rudzianom bqdq-

cym w trudnej sytuacji iyciowej. W ubieglych latach Osrodek, we wsp6lpracy z Caritas i rudzkim Miejskim
Oirodkiem Pomocy Spolecznej, wydal iywno5d okolo tysiqcu osobom rocznie.
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lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby koszt6w istnieje
moiliwo6i dodania kolejnych wierszy)

3 
wartoSC kosztdw og6lem do poniesienia z dotacjl nie moie przekroczyd 10 OO0 zl

a 
W przypadku wsparcia realizacjizadania publicznego.

3

2. ZAKTADANE REZULTATY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE6O

Poprawa sytuacji iyciowej os6b i rodzin objqtych wsparciem w ramach aplikowanego zadania poprzez nieodplatne
dostarczenie im 2ywno6ci (pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 2ywno6ciowa 2014-2020),

zapewniaj4cej im odpowiednie wyiywienie (stanowiqcej wzbogacenie codziennej diety).
Przygotowanie punktu dystrybucji iywno$ci wSr6d najuboiszych inajbardziei potrzebujEcych mieszkaric6w Rudy

SlQskie.i.

obsluienie okoto 900 os6b (zakwalifikowanych do wsparcia przez MOPS) i przekazanie beneficjentom okolo
15 000 - 20 000 kg zywnosci.

Naleiy podkreilii, ie bez dofinansowania przez Miasto Ruda Slqska realizacjq zadania nie bytoby moiliwe ob.iqcie

tak licznej grupy beneficjent6w.

L,P RODZAJ KOSZTU KOSZT CAIKOWTTY (ZL) DO PONIESIENIA

Z WNIOSKOWANEJ

ooraor' 1zt1

DO PONIESIENIA ZE

SRoDKdw
FINANSOWYCH

wrAsNYcH, SRoDK6w
z TNNYCH ZR6DEt,

w(tADU OSOE0WEGO

LUB RzEczowEGol

lzt)

1
Zakup material6w biurowych i uslugi

drukarskiej zwiqzanej z dokumento-
waniem dystrybucji iywno6ci i dziala-
niami informacyjnymi, itp.

500,0O zl 400,00 zt 100,0O zl

3
Zakup uslug, material6w isprzQtu do
bezpiecznego przechowywania, we- 1 200,00 zl 1 200,00 zt 0,00 zl
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Oswiadczam(y), 2e:
proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci poa ku publicznego
oferenta:

r r w ramach skladanej oferty przewidujemyf€bis{€ai€' /niepobieranie' Swiadczeh pienie2nych od adresat6w zadania;
r r wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
I r oferent' /e{e{€Bd. skladajqcy niniejszq ofert? nie zalega(jq)'/ uel€g€{# z oplacaniem nale2nosci z ! utu

zobor/iazan podatkowych ;. oferent' / €{€r€ncP sktadajqcy niniejsze oferlq nie zalega(iq). / iel€getd: z optacaniem nale2nogci z q du skladek
na ubezpieczenia spoleczne.

ngr Dariils o

nospraul)y.h

troor,roro19$BS

Car Archidiec6zji K6lowicti6i

iF&,iYt(l8I'€h
'eboo f srmrdclaJcara)
a 103 41 706 Ruda Slqska
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ZATACZN lKl tw przvpadku Edy oferent nie iert 2arejestrowany w KRS - potwierdra ua zgodnoSa z orySinalem kope aktualnego wYciqgu 2 inneSo reiestru

lub ewidencii):

Dekret
Pelnomocnictwo
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L llfnt

Klodnick
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a&r.p t,i

Z uO Frelydenlo t4iosto

&- ,L.-krzysltjl i.4e;er

tlrCfi?

Zoslqpco p.e:ydenia Micsto

/r.lrn? cc/'rrrozc'
zodonna,2

zoltQPco
Prezvd€nf b Mlosto

^nno 
gffil,*o
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wnQtrznego transportu i wydawania
2ywnoSci beneficjentom, w tym m.in.
3rodki czystoici i dezynfekcyjne, rq-
kawice ochronne, montai blatu (lady

mobilnej) w wydawce, tablicy oglo-
szeniowej, itp.

Wynagrodzenie os6b koordynujqcych
i bezpo5rednio wydajEcych 2ywno3d

beneficjentom (2 os. x 800,00 zl brut-
to x 3 m-ce)

4 800,00 zl 4 800,00 zl 0,00 zl

KoszTY oGOLEM 6 500,00 zl 6 400.00 zl 100,00 zl

mgr

4.

Dvrrl lor Olrodke dla

R€gon: 0062 1 7516-00093 NIP: 6,01.2.l.80.,434
tol. (032) 243 3a 84-6 (1)


