
Mi$jsŁi ośrod€k Ponocy społecznej
w rluoae Drqs&eJ

1 ? -11- 2{114

"*"* ........^--*-ł!1!:1.|.[q

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

oFERTA i€FERT+*5F.H+Ar
oRGAN|zAcJl PoZARZĄDoWEJ @

@,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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szANs TYCH RoDZ|N I osÓB

Data j miejsce ztożenia ofeńy
ia organ administracji pubticznej)

(rodzaj radania publienegor)

M|KoŁAJowY TURNIEJ P|ŁK| NozNEJ
NA OSIEDLU KAUFHAUS

(tytu{ radanla Publicrne)

w okresie od 1 grudnia 2014r. do 20 grudnja 2014r.

W FORMIE
ffi
WSPIEMNIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOl

PRZEZ

PREZYDENTA M|ASTA RuDA śLĄSKA

(orsan adminisvacji PubLicznej)

skladana na postawie prfepjsów dzjału |I rozdziału 2 ustawy z dnja 23 kwietnja 20o3r.
o dialatnoścj połtku pubLiczne8o i o Wolontańacie



l . Dane oferenta

1 ) narwa: STOWARZYSZNIE

2) forma prawna:

(X)stowarzyszenie

( ) koścjetna osoba prawna

( ) spótdzjetnia socjatna

NA RzEcz PoMocY 0zIEclolń I MŁoDz|EzY ',PoMocN|"

( ) fundacja

( ) koścjetna jednostka organifacyjna

( , rnna ,,.
3) numer w Krajowym Rejestrze sądowym, w jnnym rejestŻe lub ewjdencji:

KRs 00002ó9ó79

4) data wpisu, rejestracjj Lub utworzenja: 14 grudzień 2006 r.
5) nr N|P: ó41 240 65 ó5 nr REGoN: 240 559 997
6)adresl

Miejscowość: Ruda śląska u(' Bujoczka 12
dzielnjca Lub inna jednostka pomocnjcza: Ruda śLąska
gmina: Ruda śĘska powiat; Ruda Śląska
województwo: Śląskie

kod pocftowy:41.700 poczta: Ruda śłąska
7) tel.: óó0 159 209 faks: brak

e-ma;t: pomocni@pocr[a. fm http: / /www.pomocni.eu

8) numer rachunku bankowego: 93 1020 2401 0000 0802 0221 5721
naała banku: PKo BP 5A

9)nazwiska i jmiona osób upoważnionych do reprezentowania oferental):
a) Barbara Karasz' Prezes ZaEądu

b) Marek Brachman . Wjceprezes zarządu
c) Danuta Popjotek ' skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonu]ące]
zadanie, o którym mowa w ofefciei

stoważyszenie na Rfecz Pomocy Dzieciom j Mtodieł,,Pomocnj'', ul. Buiocfka 12,41.7oo Ruda
śLąska, te{efon: 660 159 2o9

11) osoba upoważnjona do sktadanja wyjaśnjeń dotycząrych oferty ( imję j nazwisko oraf
nr teLefonu kontaktowego) lzabeta Lfzwa telefon: 5ll 833 490
12) pŻedmjot dfjalatności połtku publicznego

a) dziatatność njeodptatna pożytku pubucznego
. dziatania na Eecz dzieci j mtodzieł ze środowisk de faworyzowanych,
. dziatania na rzecz rozwoju dziecj i mtodzjeł w sfeże kultury, naukj, sportu, rekreac,]l,' propagowanje idei 5ocjoterapii iako metody pracy z dziećmj i mtodzjeżą zagrożoną
niedostosowaniem spolecrnym,
. wspieranie injcjatyw mtodzieżowych,
. profitaktyka pazemory w rodzinie,
- przeciwdziatanie zjawisku krzywdzenia dzieci,
. promowanje fdrowego styLu łcja,. dzjalaLność na rzecz ochrony zdroMa psychicfnego dzjeci i mtodzieł,

wanje postaw prospotecznych oraf jdei spotecfeństwa obvwateLskje



zinstytucjonaLizowanych f orm

opieki nad dŹieckjem'
. wsoółoraca z instytucjami j organizacjamj faimującymi sję pomocą dziecku i rodzinje, Wspieranie

ich dŻałatności,

b) działatność odptatna óoż}tku pubtjcfnego
ŚfÓWarzvsŹenje nie Drowadzi dziatalnoścj odptatnę

l3) jeżetj oferent prowadzi dzialalnośc gospodarczą:

a) numel Wpisu do rejestru przedsiębiorców nje dotyczy

b) pżedmiot dzia|atności gospodarczej

l|. Informacja o sposoble reprefentacjl oferentów wobec o.ganu adminjstracjj publicfnej wraz

z przytocfeniem podstawy prawnej

Il|. szczegółowy zakres rzeczowy zadanja publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakte radania Ltc

2. opis Potrzeb wskazujących
przyczyn oraz skutków

na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich

Dz ie tn i cao r zegóworazos i ed leKau fhaus tomje j s cagd/ezamjeszku jądz i ec i jmłodz jeż
w}tvodiące się z rodzi-n dysf unkcyjnych, fagroźonych niedostosowaniem społecznym.
s,,n!,v"|.'u.'"ni" PoMocNl wspierając zadinje i zakresu Programów Aktywnoścj Lokalnej chce

pó.'i^i" 
-,iio" 

i".*"iu at.iywnóiil sportowej dzieci j mtodzieży, !l"l" .:' Pl1'" oqraniczone
;l;ti;ości kozvstanja zwjększoścj ptatnych form spędzania woLnego czasu w tym także korfystanja

z objektów sportowych.-.- 
iodsumowaniem rozgrywek będŹje wręczenje pucharów, medatj, dyplomów oraz nagród

|.'".'o*vJ. i"r.i" graMjkicje są dia dzieci i młodzjeży bardzo ważne,' ponjeważ zachęcają

do dzjal;nia, rozwjj;nia często zanjedbanych tatentow i zdotnośCi a w efekcie przyczyniają sję do

budowania pozytylvnego oorazu Siebie o'az wzmocnienia pocfucia wtasnej wartoscl ,--_ito*#voi'ni" 
Po;MocNl chce równjeż dzjęki takim óziałaniom przyczynić sję do uczenja dzieci

g,} j;j;'pi;i;-,ń;'""ja ze sobą czasu w konstruktywny sposób' Dobęe forganizowane fawody

ip.ortowe tiżtałtują postawę wspótpracy, uczą wartoścj j wska4]ją na' konstruktwvne sposoby

i6iiJo**iu złośći. 
'pojawiiją 

się iakże,e(ementy zdrowej rywatjŹacji ! toterancji, dostarcfają

korekt}ł/nych doświadczeń zwjązanych z przeż}Ąvanjem wygranej 1.przegrane]' ,
irzeórowadzaiac turniej W dniu ó grudnj; będziemy starali się stworzyć odpowiednj kjtmat dta

*eo *y'ąiko*uso i"ju w rotu' Zawodnicy podczas turnjeju będą gralj 
\.1"1::]:h 

btuzkach oraf

i'ioI.uiń.;*' M]kołaia. Ponadto każdy uóestnik turnieju otrzyma drobny upominek' Podcfas

trwania tUrnjeju rofdawane będą pachnące piernjkj oraf cjepfa herbata.

stowarzyszenie PoMocN| forganjfuje mikotajowy turnjej pjtkj 'nożnej' dta. dzieci j mtodzjeł ze

środo*lik d"rawory'owanycń. Adresatami 
. 

zadania będą daeci i młodzież mieszkujące

*-óęeeowie o|.a, ńa osjeótu Kaufhaus. TLlrnjej odbędzie się na boisku do gry w pitkę nożną, które

znajduj; się na osiedlu Kaufhaus pży uL, Gwardli Ludowej'

Grupa 64 dzieci j mtodzjeł
mieszkująrych w dzietnj

rodow]sk zagrożonych wyktuczenjem spolecf nym
zepowie oraz na Osiedtu Kaufhaus. W celu

wywodzących sję ze
Rudv siaskiei - (

3. opis grup adresatów zadanla publicznego



prfeprowadzenie turnjeju pŻewiduie
maksymalnie ośmiu fawodnjków.

się podzjeLenie dzjecj j mtodfieży na osjem drułn Licząrych

4. Uzasadnienie potrzeby dofjnansowanja z dotacjj inwestycji
publicznego, w szcze8ótnoścj ze wskazaniem, w jaki sposób

fwiąfanych z realizacją zadania
przyczyni 5ię to do podwyższenia

standardu realizacji fadania

5. |nformacja, czy w ciqgu ostatnjch 5 lat oferent otrzymat dotację
Tłłiązany.h z reaLjzacją zadania pubiicznego z podaniem

na dofinansowanie inwestycji
inwestycjj' które zostaly

do.inansoware, orqanu, który udzietit dofinansowanja, oraf datv o ania dotacii

ó.zakładane cele rea|izacji fadania Pub|jcznego oraz sposób ich rea|izacji

Cele zadania:
pokazanie alternat\'1vnych sposobów spędzanja cfasu wotnego,
rozwój akt}vności sportowej dzieci j mtodfieł,
uczenje dfjeci zasad gry fai..ptay j 5pędzania ze sobą czasu w sposób konstruktywny,
stworzenie możliwości dostarczenja uczestnjkom poczucja fadowotenia i sukcesu.
Integracja spotecznoścj tokatnej.

Sposoby realizacji:
stowarzyszenje PoMoCNI zorganizuje mjkotajowy tUrnjej pitkj nożnej na osjedtu Kaufhaus w dniu
6 grudnja 2014r. w godzinach 9 O0 13 00.

7. Miejsce realizacii zadania publicznego

Ruda ś(ąska bosjko do pjtki nożnej przy uucy Gwardii Ludowej na osjedLu Kaufhaus.

8. opjs poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publjcznego

1. Opracowanie regulaminu turnieju;
2. zakup nagród'medate, dyp(omy, nagrody rzeczowe jtp.;
3. Zakup kosfu(ek oraz czapek dta zawodnjków;
4' zakup napojÓw, stodyczy;
5' Przygotowanie i zawarcie umów o dielo z osobami zaangażowanymj w reatizację projektu
zgodnie z podanymj zasobamj kadrowymj w zatączniku nr 3;
ó. olganizacja mjkoiajowego turnieju pjlki nożnej:

. mikotajowy turniej pilki noźnej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2014r. w godzjnach 9.oo .13.oo
na boisku przy uLjcy Gwardii Ludowej na osiedlu Kaufhaus, w turnieiu udziat może wfiąć ośiem
drużyn tjcfących maksymaLnie ośmju zawodników (dfjeci j rntodzież do 18 roku życja).Regutamjn
turnieju został dotączony do ofery (zatącznik nr 4);

7. Rozhczenie umów o d'eto i obs|ugj ksjęgowej'



9. Harmonogram

1 . Zadanie pub(iczne reaLizowane w okresie od 1 do 20 grudnia 2014r

Poszczegótne dzjatania w zakresje
reaLizowanego radania

pub(icznego

Te.miny reatizacji
poszczegótnych dzjatań

Oferent tub inny Podmiot
odpowiedziatnY za dziatanie

w rakresie realizowanego radania
DubLjczneqo

1'zakup nagród . medale,
dyplomy,nagrody rzeczowe dta
tEech zwycięskjch drużyn;

2.Zakup czapek, koszutek dla
wszystkich zawodników bjorących
udziat w turnieju;

3.zakup stodyczy dta uczestników
turnrelu;

4'zakup napojów j drożdżówek dLa
uczestników turnieju;

5.Przygotow)Ąvanje cieplych
napojów do termosów w trakcie
trwania turnieju;

6. Organiracja mikotaiowego
turnjeju pitkj noźnej na osiedtu
Kaufhausi
. zbjórka uczestników,
. rejestracja drużyn'
- przywitanie,
- zapofnanje z regu(aminem
turnieju,
- tosowanre grup,
- prfeprowadzenje turnieiu,
. poczęstunek
. podsumowanie wyników,
wY{onjenje króta stŻetców,
. wreczenje dyplomów i nagród;

7. Rozliczenie umów o dzielo
osobom zatrudnionym PrzY
reatizacji zadania;

8. Rotjcfenje obstugj księgowej;

9' spożądzenje sprawozdania f
reatiracjj zadania;

1'ó grudnia 2014r.

1.ó grudnja 2014r.

1.ó grudnia 2014r.

1.ó grudnia 2014r.

ó grudnia 2014r.
9 00- 13 00

ó grudnja 2014r.
w godz. 8 30-13 00

8 grudnia 2014r.

8 grudnia 2014r,

Pofakończonej reaLjzacjj
zaoanta

(zgodnie z wymogami
fawartvmi w umowie)

StowaEyszenie na Rzecz Pomocy
Dzjeciom i Mtodzjeł ,,Pomocni''

StowaEysfenje na Rzecz Pomocy
Dzieciom i M|odzieł ,,Pomocni''

StowaEyszenie na Rzecz Pomocy
Dzjeciom i Mtodfieł ,,Pomocni''

stoważyszenje na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Mtodzieł ,,Pomocnj''

Stowaayszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Mlodieży ,,Pomocnj''

stoważyszenje na Rzecf Pomocy
Dfjeciom i Młodieży ,,Pomocnj''

Stowarzysfenie na Rzecz Pomocy
Dfjecjom i Młodieł ',Pomocnj''

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dfiecjom j Mtodzjeł ,,Pomocni,'
stowarŹyszenje na Rzecz Pomocy
Dziecjom i Młodieł ,,Pomocni',

Integracja spoteczności lokalnej w mikolajki'
doskonalenie pŻef dzjeci zasad gry fajr-ptay,
nagrodfenie wszystkich uczestników bjorących
ożez nich ooczucja zadowotenia i sukcesu'

udział w rozgrywkach a tym samym dośWiadczenje

1o. zakładane refult reaLlfa i  zadania ubliczn



|V. Kalkulacja przewidywanych kosftów reallfacii zadanla publicznego

1' Kosztory5 ze względu na rodzai kosztów:

c
u

b
.!
E

fr

(wzr)

(w zr)

3,5021 E4,00 zl 84,00ri 0 0

24 1,50 zl ó0,00 zl ó0,00 f| 0 0

z4 0,90 zt szt, z '1,60zl Z1 ,60 zl 0

€mb lematu (D l )do

0,ó0żt 14,40 zI 0

sl|zeLców (FG 10l3) 1 45,30r1 45,10 zl 45,30 z\ 0 o

z4 3,50 zl u,ao zł' 64,00rt 0 0



(dla każdego 50,00rt 1200,@ zl 1 200,00 rl 0

(wszystkich)

turn'eju

14,12r1 szt. 903'ó8ft 903,68 zl 0 0

(wsŹystkjch) 1,00 rt 64,00 zl 64,00 zl 0 0

I 79,92 zl 79,92 rl 0 0

(wsŹystkich}
,| '19 źI 76,162\ 76,'l6zI 0 0

mineralnej(0,51) 0,54 zl 34,5621 34,56 zl 0 0

pierniki) dta

4,50 zt, 288,0021 281,40 zl ó,ó0 fł

z 15,49 z\ 30,98zl 10,98 z l o

40 5,50 zt 220,0021 220,00 z\ o



(7 golrin )

500,0021 500,00 z{ 500,00 z{

450,00 zt 450,00r{ 450,00 rt 0

18. Koszt

200,00 żt 200,00 zl 200,002t

f 350,00r1 700,00 r{ 700,0021

150,00 r l usluga 150,00 zl 150,00 zt 0 0

tl

]00'00fł 100,0021 0 300,00 z{

l

0 0 0

IV ogółem o o 5 50ó,óo 5 200,00 6,60 300,00
zl



(7 godzin )

500,00 zt 500,00 rt 500,00 zt 0

450,00 rt 450,00rt 450,00 ri 0

18. Kort

200,00 żt 200,00 zl 200,00 zi

f 350,00r1 700,00 ri 700,00 zl

20. xoslr obstugi
150,00 r l usluga 150,00 zl 150,00 zl 0

300,00r1 300,0021 0 300,00 r{

i t l

0 0 0

IV ogółeń 0 o 5 506'ó0 5 200,00 6,60
zl

300,00
fI



r ;

2. PrŹewidywane żródla finansowania zadania publ|czne8o

Wnloskowana hwota dolacji
5 200.00 zt 9Ą.432 %

2. Środki finansowe wlasne''|
ó.ó0 zt 0.1f0 %

3
srodki finansowe z innych źródel ogótern (środkj fjnansowe
wymienjone w pkt 3.1-3.3)

0 0%

3. I wplaty i optaty adresatów zadanja pubticznego]7l
0 0%

środkifinansowe z innych żródel pubticfnych (w szczegó(ności:
dotacje z budżetu państwa (ub budżetu jednoŚtki samoŻądu
tervtońatneeo. funduŚzv celowvch' sroki z funduszv strukturalnvch]17} 0

3.3 o 0%

4 Wklad osobowy (w tym świadczenia wotontańuŚ./ i praca spoteczna
cflonków) 300.00 zl 5.448 %

5 ogóleń (środkj wymienione w pkt 1.4)
5 506.60 zł 100 %

3. Finanśowe środki z jnnych źródel publjcznych

Nazwa organu administracji
publicznej lub jnnej
jednostki sektora finansów
pubLicznych

Kwota środków
(w zt)

Infołmacja o tym czy wn1oŚek
(oferla) o pe'znanie środków

zostatta) rozpatżonyta)
poz}tywnie' czy też nie

Termin rozpalrzenja w
przypadkU wniosków

(ofen) nierozpairzonyclr
do czasu złożenia
ninjejszej ofeńy

nie dotvczv +A|ś?NE'
+t{/N
+Ał(/N
+AK/N

Uwagi, które rnogą mjeć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Kosftorys przygotowano w oparciu o rofefnanie cen towarów j Llstug'

v. 1nne wybrane informacie dotyczące zadania Publichego

2'zasoby rzeczowe oferenta przewid}ĄVane do Wykorzystanja przy reaLjfacjj zadanja

stowaEyszenie PoMocNI fapewni dwie pjtkj do rozegrania turnieju' tablicę do fapjsywania
wyników, termosy, w których pEygotowane będą ciepte napoje'

1' zasoby kadrowe prfewid}^łane do wykorzystania przy reatifacji zadania publjcfnego

Pięcju cŹtonków stowarzyszenja PoMocN| zatrudnjonych w ramach umowy o dŻetoJ jeden cztonek
stowarfyszenia PoMocN| w rarnach prac spotecfnych. pedagog j socjoterapeuta na co dzjeń
zajmujący się pracą f dfiećmj j mtodzieżą wywodzącą się z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożoną
wyktucren jem spotecznym.

jłowe jnformacje osób reaLj zadanie zawarte są w niku nr 3 do



Projekty realjzowane przez stowarfyszenje na Rfecz Pomocy Dzjeciom j Mlodzjeł,,Pomocnj',:
- ,,Rywalizacja i Tolerancja - 2 x Tak" projekt reatizowany od 14 stycznia do 25 stycznia 2008 r.,
adresowany do mtodzjeł wychowującej sję w środowiskach zagrożonych niedostosowanjem
spotecznym,
. ,,Równi na równicę' organjzacja jednodniowego rajdu górskiego dta dzieci j mtodzjeł
ze środowjsk defaworyzowanych . projekt realizowany od 25 marca do 30 czerwca 2008 roku,
" ,,Przy ognisku z .odziną', ' jesjenny festyn dta rodzin zastępcfych, projekt reatjzowany
ló wrzesn]a 1UUó r'
. ,,Fascynuiący świat - profiLaktyka spożywanja alkoholu w okresie ciąży oraz praca
z dziećmj Prezentującymi obiawy FAS/FAE" - projekt realizowany od 22 wŻeśnja do 15 grudnia
2008 r.
' ,,Pomocni - opdziR cup,,. zimowy turnjej halowy i letnie rozgrywkj spońowe dla dzjeci
i młodzjeży ze środowisk defaworyzowanych - projekt realizowany od 2 tutego do ]0 czerwca
f009 t.
. Akcja,,Lato,, organjfacia wypoczynku dzieci j młodfieży -,,w osiemnaścje dnj dookoła ś|ąska.
odkrywamy swój regjon'' . program wypoczynku tetnjego dla dzjecj j mlodzieży wywodfących sitA z
rodrin dysfunkcyjnych reahzowany w okresje od 5.07 do 28.07.2010 r., od 2.08. do 25.08.2010 r.
. organjzacja wypoczynku letniego dziecj i młodfjeży . wakacie z profilaktyką - ,,Biegać, skakać,
tatać, p|ywać . f nami zdrowo wypoczywać',. program Wypoczynku letniego dLa dziecj
i mtodzieł wyvvodzących się z rodzin wjeloproblemowych realjfowany w termjnje od 01 do 27

sierpnia 20'12 roku.
. Turnjei Podwórkowej piłkj nożnej w orzegowie j w Kauftausie, turniei badmjntona na
Kaulhausje. wsparcie realizacjj zadania pubLicznego z zakresu działalności na Eecz integracjj
i reintegracjj spotecznej osób fagrożonych wykluczenjem spotecznym, f fakresu dziatalnoścj
wspomagającej rozwój wspóLnot i spoteczności tokalnych oraz z zakresu wspjerania
i upowszechniania ku(tury fiz:fcznej (f013t.),
. Prfeciwdfiatanie uzależnjeniom i patologiom społecznym ,,Programy profjlaktyczne dla rodzin
olaz dziecj i młodzieży,' - program profilaktyczny,,Być razem, być blisko,' - o.ganjzacja wyjazdów
szkoleniowych dLa rodzjn (f013r., f014t.).
. organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży . ferie z profilaktyką. ,,t Ty l'{ożesz
zostać bohaterem,' . program wypoczynku zjmowego dta dfjeci j mtodieł zagroźonych
niedostosowaniem spolecznym reaLjzowany w okresie od 11.02 do 22.02. 2013 r.
. organizacja wypocfynku letniego dzjecj i młodfieźy . promocja zdrowia - wakacje ze
zdrowiem" program wypoczynku Letniego reaUzowany w okresie od 08.07 do 19.07. 2013r. oftz ad
05 .08  do  19 .08 .2013r .
' ,,POMOCNE ABC - Aktywnie Bezpiecznie Ciekawie" - ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i mtodzjeży,' w ramach przeciwdzialanja uzaleźnienjom j patologiom spotecznym program
profitaktyczny reaijzowany w okresie od 22.07 ' do 26.07. za13r. o|az od 20'08' do 2ó.08' 2013r'
. zorganjzowanje j p.feprowadzenje działań jntegracyjnych o charakterze artystyczno edukacyjnym
podczas ptenerowej imprezy integracyjnej ,,sześć tat projektu . Radość z efektu',
w ramach projektu systemowego ,,Ruda stąska . szansą dła wszystkjch,'wspótfinansowanego pąez
Unię Europejską ze środków europejskjego funduszu spolecznego ' Konkurs wiedzy dotyczącej
tematyki Unji Europejskjej. program artystyczny z udziałem dzieci i młodzieży. mjeszkańców
miasta Ruda 5|ąska oraz animacje j zabawy dla dzieci i  ich rodzin . wę esień 20] 3r
'organizacia turnieju podwórkowej piłki noźnej w orzegowje i w Kaufhausie, turnieju plażowej
pitki nożnej w orzegowie oraz fabaw j animacji w orzegowie j w Kaufhau5ie . wsparcie reatjzacji
zadania z zakresu pomocy spotecznej' w tym pomocy rodzinom j osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraf wyrównylvania szans tych rodzin i osób( czerwjec, lipjec 2ol4r.).

Wrżej vlymjenione projekty realizowane byty we współpracy z ośrodkiem Pomocy Dzieciom
i Rodzinje w Rudzie sląskiej, Placówką wsparcia oziennego w Rudfie slaskjej oraz lt{iejskim
ośrodkiem Pomocy spotecznej w Rudzie sląshiej, środkj na jch reatjzację pozyskano w drodze
otwartego konhursu ofelt ogtaszanego przez Prezyoenta Miasta Ruda 5ląska'

Dotychczasowe doświadczenja w reatizacji
wskazaniem, które z tvch zadań .ealizowane

zadań pubtjcfnych podobnego
'/ we wsoóloracv z admini5tracia D

roozalu
b(iczna)

t0



4. |nformacja, czy oferent przewiduje ztecać realifację zadanja pubucznego w trybie' o ktorym
mowa w ar;ló dt'7 ustawy f dnja 24 kwjetnja 2003 r. o dziata{ności połtku pub(icznego

oświadczam(.y), że:
1) proponowańt zadanie pubtjcfne w catoścj mieści sję w zakresie działatnoścj połtku pubticznego

oferenta;
2)w rarnach składanej oferty pźewjdujemy niepobjeranie optat od adresatów zadanja;
3i oferent jest zwjązany njniejszą ofertą do dnia okfeśLonego w zawartej umowie;
4) w zakresje związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadfenjem, pżetwarzan]em
,i 

przekazywanjeń da;ych osobowych, a takje wprowadzaniem ich do systemów jnformatycznych,

ósouy, t<tórycn te djne dotyczą ztożyty stosowne oświadcfenia zgodnje. z- |Jstawą z dnia 29
slerpńia l llz ,' o ochron1e dinych osobowych (Dz' U. z 2oo2 r. N( 101,poz.926, z póżń. z.r');

s1 oieient skladający niniejszą ;fertę nie ialega z optaceniem należności f tytutu zobowjązań
DodaLkowvch/ sktadek na ubezpieczenie spoleczne:
i) dane ońres|one w częsci I njniejszej oferty sązgodne z Krajowym Rejestrem sądowym;
7)wsfystkie podane w ofercie oraz załącfnikach jnformacje sązgodne f aktuatnym stanem prawnym

i o wolontańacie

j faktycznym ;
S t owa  r z y s z en  i e  na  R r e c z  Pomocy

Dz'ec;om i Młodzi €żypoMocN!
u|. BUjoczka 12,41.700 R!dasląska

t € | . 660  159  209
N{P 64 1 -240.65-65, REG0N 2405s9997

(podpis osoby Upowaźnionej
Lub podpjsy osób Upoważnionych

do składania oświadcfeń woti w jmieniu
oferenta'r

zARt^pu YYlcEPREzEs z^RfĄDU
Data 12 tistopada 2014 r.

Marck B12Ćhmen

załącŹniki:

1' Kopia aktuaLnego odpisu z Krajowego Rejestru sądowego'
2. Kserokopja Statutu.
]' Informa;ja o fasobach kadrowych . Posiadane zasoby kadrowe, które fapewniają
rea{izację zadanja'
4' Regutamjn mjkolajowego turnieju pitkj nożnej'
5. oświadcfenie dotyczące matych 8rantów.

Poświadcf enie ztożenja oferty

Adnotacje użędowe
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