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Potwierdzenie zloienia oferty

Organizac.la obchod6w Swiatowego Dnia Cukrzycy w mieicie Bialystok
Urzqd Miejski w Bialymstoku
Departament Spraw Spolecznych
Obchody SwiatoweBo Dnia walki z Cukrzycq w mieScie Bialystok
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Konkurs:
Urzqd:
Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data zlorenia
elektronicznie:
Nazwa skladajacego: Oddzial Miejsko-powiatowy Polskiego Stowar2yszenia Oiabetyk6w w

Bialymstoku
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V. OSwiadczenia

06wiadczam(y),2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno5ci poiytku
pu blicznego oferenta(-t6w);

2) pobieranie (wiadczer'i pieniq2nych bgdzie siq odbywaa wylacznie w ramach prowadzonei

odplatnej dziatalnoSci po2ytku publicznego;

3) oferent* /offi sklada.lqcy niniejszq ofertq nie zalega(-tq)* / zategstr z oplacaniem

nale2noSci z tytulu zobowiEzari podatkowych;

4) oferent" / trferetrcF skladajqcy niniejszE ofertq nie zalega(-jq)* /tffi z optacaniem

naleinoSci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5)danezawartewcze(cillniniej5zejofertysEzgodnezl@/inne
wla6ciwq ewidencjq* ;

6) wszystkie informacie podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, kt6rych dotyczA te dane, zloryly stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.
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(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania oiwiadcze6
woli

w imieniu oferenta)

Zalqczniki:

L. Slatul (obliqdtoryjny ^ zto.ony elektronicznie)

Data
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBT]CZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelni6 wylAcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczeg6lnych polach lub w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkE, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreSlii niewlaiciwq
odpowiedi ipozostawit prawidlowq. Przyktad: "pobreranie'/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. Organ administracji publicznei, do
kt6rego adresowana jest oferta

Prezydent M iasta Bialegostoku

2. Rodzaj zadania publicznegol) 5) ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalnoSci lecznicze.i

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dzialalnoici leczniczej

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Reiestrze Sadowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e'mail, numer telefonu

Nazwa: Oddzial Miejsko-powiatowy Polskiego Stowarzyszenia DiabetYk6w w Bialymstoku, Forma

prawna:stowarzyszenie, KRS:0000189005, Kod pocztowy: 15-445, Poczta: Biatystok,

Miejscowoii: Bialystok, Ulica:Pilsudskiego, Numer pos€sji: 4, Numer lokalu:A, Wojewddztwo:
podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m. Bialystok, Strona www: , Adres e-mail: polkon@wp.pl,

Numer telefonu: 0856515856,

Adres do korespondencii .iest taki sam iak adres oferenta

2. Dane osoby upowainionel do
skladania wylaSnief dotyczqrych
oferty (np. imiq i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Lucjusz Poplawski

Adres e-mail: polkon@wp.pl Telefon: 601155517

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytul zadania publicznego obchody 5wiatowego Dnia Walki z Cukrzycq w mieScie

Biatystok

2. Termin realizacji zadaniaz) Data
rozpoczqcia

07.),1.2022 Data 05.12.2022
zakodczenia

. Syntetycuny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizac.ii)
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Opls zadania

Cukrzyca jako choroba podstqpna, nieodczuwalna powoduje ogromne spustoszenie w or8anizmie.

P6lne wykrywanie cukrzycy powoduje nieodwracalne skutki w organizmie, tzn.; stopa cukrzycowa,
utrata wzroku, otylo6i, choroba nerek i inne. Naglosnienie tego problemu iangaiowanie
diabetolog6w i dietetyk6w pozwoli na wczesne wykrycie cukrzycy i odpowiednie jei leczenie
poprzez ustawienie diety. Wczesne wykrywanie cukrzycy poprzez badanie cukru we krwi u ok.300
mieszkaic6w Bialegostoku inagtoSnienie tego problemu w Srodkach masowego przekazu oraz
podczas wyklad6w specialist6w diabetolog6w idietetykow pozwoli na wczesne wykrycie cukrzycy,
wlasciwe jej leczenie oraz ustawienie odpowiedniej diety cukrzycowej. Zaktadamy zbadanie okolo
300 os6b w celu wykrycia ewentualnie podwyrszonego poziomu cukru we krwi icholesterolu.

Miejsce realizacji

Miasto Biatystok, ul. Pilsudskiego 44

Zbadanie okolo 300 os6b w celu
wykrycia ewentualnie podwyiszonego
poziomu cukru we krwi
icholesterolu

300 bada d listy pac.ient6w

*nDtek wya.rerowa.o w sysr.m'e wltta. pi . 5uma konrclna. 6.ir7&d-r029

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacii zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiQgniqcia rezultat6w
(wartoi6 docelowa)

Spos6b monitorowania
rczultat6w I ir6dlo
informacji o osiQgniqciu
wskainika

planowanych w
l

| 
5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doSwiadczenia w realizacji dziala6

lofercie oraz zasob6w, kt6re bedE wykorzystywane w realizacii zadania.



Charakterystyka oferenta

Oddzial Miejsko-Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyk6w w Bialymstoku dziala od 2004 r
W ramach dzialari statutowych podejmowane sq zadania zwiqzane z pomoc4 skierowanq do os6b

chorych na cukrzycq.

Doiwiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie

W roku 2017, 2018 i 2019 r. or8anizowano obchody Swiatowego Dnia Walki z Cukrzyca w ramach

otrzymanych dotacji z Miasta Biatystok.

zasoby, kt6re bqde wykorzystywane w realizacji zadania

Lokal przy ul. Pilsudskiego 44, aparat do badania poziomu cukru icholesterolu

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu z dotacji

1600,00

3 000,00

2 500,00

500,00

500,00

1800,00

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 10 000,00 10 000,00

V. OSwiadczenia

oSwiadczam(y), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku
pu blicznego oferenta(-tow);

2) pobieranie Swiadczen pieniq2nych bqdzie siq odbywa6 wylqcznie w ramach prowadzonei

odplatne.i dzialalnoici po2ytku publicznego;

3) oferent* /o'ffi sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-iE)* lzffi zoplacaniem

nale2noici z tytulu zobowiqzari podatkowych;

4) oferent* / orfurerrci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jE)* / zatq8tr z oplacaniem

nale2noici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

0,00

Z innych
ir6del
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2

3

Obstuga pielqgn ia rska

Zakup material6w do badan
(m.in.paski do badania poziomu cukru,
cholesterolu, odczynniki, gaziki,

rqkawice.iednorazowe, nakluwacze)

Obsluga lekarska

4

5

6

Promocja obchod6w Dnia walki z

CukrzycE, zakup czasopisma PEN

Koszty organizacv.ine

Koordvnacia zadania
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s)

6)

7l

danezawartewczq5cillniniejszeiofertysEzgodnezift6do't,vym@/innq
wlaiciwE ewidencjE* ;

wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalEcznikach sa zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
w zakresie zwiAzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczq te dane, zloiyty stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

0';i-iaf lvlia:sk j-r-f vi: :'.-r:-,'
Polskiego Storvariitzenia Diabetikov
Organizacja Pozytku Pu-\licznego
ul. Pilsudskiego 4A, l5-445 Biatyslok
NrP 5422870453, AEGON 052234223

lii
(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy osdb
upowainionych

do skladania oiwiadczeh
woli

w imieniu oferenta)
Data

Zat4czniki:

1. Statut (obligotoryjny - zlo2ony elektronicznie)

t) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okre(lonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.

o dziatalnoici poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 2 p6in. zm.).
2)Termin realizacji zadania nie moie byi dluiszy ni2 90 dni.

rezes
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