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PrŻewodnicŻacego Kom tetu do spaaw PożytkU
Pub]icŻnego Ż dnia 24 paŹdŻielnika 2018 l (poz 2055)

WZOR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAC.II ZADANIA PUBLICZNEGO

PotJczENlE co do sposobu wypełniania ofeńy:
ofertę naleŻy Wypełnić wyłącŻnie W białych pLlstych po ach, zgodnie z instrukcjaml um]esŻcŻonymi przy poszcŻe8ólnych po ach
oraz W prŻypisach.

Zaznac2enie gwiaŻdką, np': ,,pobieranie*/n]epob]eran]e*" oznacza, źe należy skreśllć nlewiaściWą odpow]edŹ, pozostaWiając
prawldłową' Przykład:,,pobieranie*/F.i€pobi$ełie-"'

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

L. Organ administracji publicznei,
do któreso iest adresowana oferta

Burmi5trZ BoguchWały

2. Rodzaj zadania publicznegol) działalnośó na rzecz integracji i reintegracji Zawodowej i
Społecznei osób zagrożonych wykluczeniem SpołecZnYm

ll. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferentactów}, forma prawna, numer W Krajowym Rejestrze sądowym lub innei ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

stowarzyszenie EmerytóW i Renci5tóW Aktywny senior Gminy BoguchWała, 36-o4o Boguchwała Plac Rynek 2,

KRS
0000535702

2' Dane osoby upoważnionej do składania
Wyiaśnień dotYczących ofeńy (np' imię i naŻWisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Antonii Golonklewicz tel. 502505596

zadania

1' Tytuł zadania publicznego lntegracja boguchWalskich senioróW

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia

30.08.2019 Data
zakońcŻenia

15.09.201C

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca iego realizacii)

Zadanie polega na organizacji Wyjazdu integracyjnego dla senioróW z terenu Gminy Boguchwała oraz członków Chórr-

Deo Gloria w rejon Zakopnaego. Celem Wyjazdu jest naWiąZanie stosUnków z 10kaIną grupą seniorów, Wymianć

cośwjadczeń oraz poznania różnych form spędzania wolnego czasu. Dodatkowym celem jest umoŹliwienie seniorom Ż

Gminy Boguchwała odwiedzenia tego pięknego regionu polski, zaktywizowanie ich do Wspólnego spędzenia wolnegc

.zasu. Wyjazd Zostanie zor8anizowany W dniach 31.08.219r. _ 01.09.2019r. Po zakończeniu WVjaZdu odbędzie siĘ

Zakres

1) 
Rodzaj zadania zawiera się W 2akresie zadań określonych W art' 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o d2iałaIności pożytku
ptrb icznego i o wolonta riacie (Dz' | ' z Ża]'8 r. poz' 45a, Ż późn. zm').2) Termin realizacjizadania nie może być dłtrższy niż 9o dni'



spotkanie podsumoWUjące WyjaZd dla cZłonkóW stoWarzyszenia, połąCzone z preZentaCją zdjęć.

4. opis zakładanYch rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

r€zultatóW (Wartość
docelowa)

sposób monitorowania rezultatóW / źródło
informacii o osiągnięciu wskaźnika

lntegraCja środowiska senioróW Ankiety dotyczące WyjaZdu i wspólnej
integ ra cji

Zaprezentowanie seniorom nowych
sposobów spędzania wolnego czasu w
atrakcyjnych terenach turystycznych

Ankiety dotycŻące wyjazdu i wspólnej
integracji

5' Krótka charakterystyka oferenta, iego dośWiadczenia w realizacii działań p|anowanych w ołercie oraz zasobów, które

towarzyszenie zrzesza 340 członków- seniorów Z terenU Gminy Boguchwały. organizowało Wyjazdy |ecznicze do so

roju, turystyczne, inte8racyjne W rejon BieszczadóW iRoztocza oraz do Lublina. organizujemy integracyine spotkan

la seniorów' tanecŻne iinne. ściśle współpracujemy z Miejskim centrum Ku|tury oraz pomagamy przy organizacj

Ulturalnych imprez organizowanych przez Gminę Boguchwała' Do realizacji zadania skierujemy członków zarząd

órzy posiadają nieZbędne i długoletnie doświadczenie w organizacji tego spotkań i wyjazdów.

lV. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

V. oświadczenia

ośWladcŻam( my), Źe:

1) proponowane zadanie pub iczne będŻie
oferenta(-tóW);

2) pobieranie świadcŻeń pienlężnych będŻie 5ię
pub lcŻne8o;

3) oferent* / oferenci* 5kładający nlniej5Zą o{ertę nie Żalega1 ją)* / ŻaleBa( ją)+ Ż oplacaniem na eżnoścl Ż tytułu Żobowlązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający ninlejszą ofertę nle zalega(-ją)* / Żalega(-ją)* Ż opłacaniem należnośc Ż tvtulu składek na
ubeŻpieczen]a społecŻne;
dane zaWarte W częścl ll niniejszej oferty są zgodne Ż Krajowym Rejestrem sądowym* / jnną Właśclwą ewidencją*;
Wszystkie inforrnacje podane W ofercie oraz załącŻnlkach są Żgodne z aktualnym stanem praWnVn] i faktycŻnymj
w Żakresle związanym ze składanlem ofert, w tym z gromadŻeniem, przetwarzaniem ] prŻekaŻywaniem danych
o5oboWych, a także Wprowadzanlem ich do systemóW informatycznych, o5oby, których dotycŻą te dane, złożyly stosowne

realiŻowane Wyłącznie w zakresle dzlałalności pożytku publicznego

odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dŻiałalności poźytku

s)

6)

1)

PRZEU/OD

Antan i

oświadczenia zgodnle Ż prŻepisami o ochronle danych osoboWych'

osób upowaźnionych do składan]a oświadczen
Woli w imieniu oferentóW)

3(. O f. 2A4 3

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PIN

Z dotacii Z innych
źródel

L. Wynajem autokaru 1500,00 1 500,00 0

2. opłata za noclegi 1 000,00 o 1000,00

3. Koszt 3

4. Koszt 4
5. Koszt 5

suma Wszystkich kosztóW realiZacli zadania 2 s00,00 1s00,00 1000,00

(podpis osoby

Data


