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Potwierdzen ie zloienia oferty
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Urzqd:
Departament:
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Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data zlo2enia
elektronicznie:
Nazwa skladajqcego:

Nab6r ofert w trybie art. 19a - Targi Pracy dla os6b z

niepelnosprawnoSciami
Urzqd Mielski w Biatymstoku
Departament Spraw Spolecznych
Vlll Targi pracy dla os6b z niepelnosprawno(ciq
364195
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Fundacja Aktywizacja

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(y),2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno6ci poiytku

publicznego oferentaGt6w);
2) pobieranie 6wiadczeri pieniQ2nych bqdzie siq odbywai wylacznie w ramach prowadzonej

odplatnej dzialalno6ci po2ytku pu blicznego;

3) oferent* / o,fererrci* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zalega(=jq)* z optacaniem

nale2no6ci z tytulu zobowiEzari podatkowych;

4) oferent+/offi skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* /z:legatid* zoplacaniem

naleinoSci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w cze6ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* / innE

vr}an6tnulraewiffi;
6) wszystkie informacje 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, zto2y+y stosowne o6wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

da nych osobowych.
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Fu ndacia A ktvwizacia
O(l(lzi.1l w B, ,[r,r::r,toki,"ffigw*

Magdelona.Bobrrtrska

(podpis osoby
upowa2nionej

lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania o(wiadczei
woli

w imieniu oferenta)

Zaiqczniki:

1 . Statut (obligatoryjny - zto,ony elektronicznie)

Data A\.^o.20L

wniosekwygenerowanowsystemiewitkac.pl,5umakont.olna:299a-0a53,7c25



UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Organ administracji publicznej, do
kt6rego adresowana jest oterta

Prezydent M iasta Bialegostoku

2. Rodzai zadania publicznegol) 7) dzialalnodi na rzecz os6b niepelnosprawnych

ll. Dane oferenta(-t6w)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Nazwa oferenta{-t6w), forma prawna, numer w KrajowYm Rejestrze SQdowym lub innei
ewidencii, adres siedziby, strona www, adres do korespondencii, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Fundacia Aktywizacia, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000049694, Kod pocztowy:

02-004, Poczta: Warszawa, Miejscowo6i: Warszawa, Ulica: Chalubiriskiego , Numer posesji:9,

Numer lokalu:9A, Wojew6dztwo: mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina:5r5dmie5cie (dzielnica)

, Strona www: www.aktywizacja,org.pl, Adres e-mail:fundacja@aktywizacia.orE.pl, Numer

telefonu: 2265475 5L,

Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 00-892, Poczta: Warszawa , Miejscowo(6: Warszawa, Ulica: Elektoralna, Numer

posesji: 26, Wojew6dztwo: mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: S16dmieicie (dzielnica),

2. Dane osoby upowainionej do
skladania wyia6niefi dotyczacych
oferty (np. imiq i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznel)

Justyna Fiedorowicz

Adres e-mail: iustyna.fiedorowicz@aktywizacia.org.pl
Telefon: 509 662 572

1. Tytul zadania publicznego Vlll Targi pracy dla os6b z niepelnosprawno5ciq

2. Termin realizacli zadania2) Data
rozpocrQcia

o2.L7.2022 Data
zako6czenia

30.lL.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

wnio5ek wyBenerowano w sv3temie wrtk.c.pl, tuma konrolnai 299.{a6&7ds

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nale2y wypelnii wylqcznie w biatych pustych polach, zSodnie z instrukcjami umieszczonymi

przy poszczeg6lnych polach lub w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np. "pobieranie+/niepobieranle*" oznacza, 2e nale2y skreilii niewla6ciwq

odpowiedi i pozostawii prawidlowq. Przyklad: "ptbier-anie*/niepobiera nie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie



Opis zadania

W zakresie realizowanych zadai przewidziano organizacjq XIX Targ6w Pracy skierowanych do os6b

niepelnosprawno5ciam i z terenu Miasta Biatystok. Udzial w targach osobom z niepetnosprawnoiciE
zapewni bezpo6redni dostqp do pracodawc6w i oferowanych przez nich ofert pracy, a tak2e do
instytucji i organizacji, kt6re statutowo zajmujq siq wspieraniem os6b z tej grupy oraz os6b
pozostajacych bez zatrudnienia.
W ramach pierwszych dzialaf zwiqzanych z realizacjq projektu przewidziano zaproszenie

wystawc6w - pracodawc5w, organizacji i instytucji posiadajqcych oferty pracy oraz propozycjq

wsparcia os6b z niepelnosprawno5cia mi. Zaproszenia oraz informacja nt. rejestracji udzialu w
Targach zostanie umieszczona w mediach spolecznoSciowych prowadzonych przez Fundacjq,

wsp6lorganizato16w oraz przekazana do bialostockich firm.
Przygotowana zostanie r6wnieZ kampania promocyjna w lokalnych mediach w formie platnych
ogtosze6. Jak co roku, nawiqzana zostanie r6wniei wsp6lpraca z Wo.jew6dzkim Urzqdem Pracy w
Bialymstoku oraz Powiatowym Urzqdem Pracy w Bialymstoku w celu wsp6lnej promocji

wydarzenia, jak r6wnie2 partnerskiego zaangazowania przy pozyskaniu pracodawc6w

zainteresowanych prezentacja ofert pracy podczas Targ6w.

lX Targi Pracy dla Os6b z N iepelnosprawnoscia mi zaplanowano na dzieri 17 listopada 2027 r. w
godz. 11.00 - 13.00 w Hotelu Hampton by Hilton w Bialymstoku. W Targach weimie udzial
minimum 15 pracodawc6w oraz organizacji i instytucji, kt6re dzialajq na rzecz aktywizac.ji

zawodowej os6b z n iepelnosprawno6ciami oraz min. 80 os6b z niepelnosprawnoSciq zamieszkalych
na terenie miasta Bialystok, kt6re poszukujE zatrudnienia. Targi bqdE okazjE do nawiqzania nowych
kontakt6w pomiqdzy pracodawcami i potencjalnymi pracownikami, jak rownie2 plaszczyznq

wymiany do6wiadczeri dotyczqcych zatrudniania os6b z niepelnosprawnoSciq.

Miejsce realizacli

Bialystok, Hotel Hampton by Hilton, ul. W. Szymborskiq 2,75-424 Biatystok

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacli zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiqgniqcia rezultat6w
{warto3d docelowa}

Spos6b monitorowania
rezultat6w / irrSdlo
informa€jl o osiegnlEciu
wskainika

Liczba os6b z niepelnosprawnoSciam i,

kt6ra weimie udzial w targach
80 lista obecno(ci

Liczba pracodawc6w kt6ra welmie
udzial w targach pracy

15 lista obecnoScl, formula rz

zgloszeniowy

5, Kr6tka charakterystyka Ofer€nta, iego doiwiadczenia w realizacji dzialafi planowanych w
ofercie orar zasob6w, kt6re bqdq wykorzystywane w realizacji zadania.

wn ose&wygenerowano w synemre wlka. pl, sum. konlroina 299a{a68-rc2s



Charakterystyka oferenta

Fundacja Aktywizac.ia zajmuje siq aktywizac.jq i edukacjq os6b niepelnosprawnych poprzez

wykorzystanie technologii komu nikacyjno-informatycznych. Dziala wielowymiarowo - poczawszy

od tworzenia nowoczesnych narzqdzi edukacyjnych iorganizacii szkoleri, poprzez doradztwo
(zawodowe, prawne i psychologiczne), po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Specjalizuje siq w
wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji iaktywizacji. Pode.imuje inicjatywy
zapobiegajqce marginalizacji Srodowiska, wspiera osoby z niepelnosprawno6ciq w ekonomicznym

usamodzielnia niu sie iw dq2eniu do samorealizac.ii.

Doiwiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie

Fundacja Targi Pracy skierowane do os6b z niepelnosprawno6cia organizuje cyklicznie ju2 od 2013

roku. Co roku bierze w nich udzial ponad 100 os6b z niepelnosprawno5ciami a swoje oferty pracy

prezentuje du2a liczba pracodawc6w.

Zasoby, kt6re bqdq wykorzystywane w realizacji zadania

Do przygotowania targ6w zostanie wykorzystane biuro Oddzialu Fundacji Aktywizacja w

Bialymstoku, wraz ze sprzqtem komputerowym i biurowym. W realizacjq zadania zostanq

zaanga2owani pracownicy bialostockiego Oddzialu Fundacji Aktywizacja w Biatymstoku, posiadajqcy

do6wiadczenie w zakresie organizacji 162nego rodza.iu wydarze6, w tym targ6w pracy oraz wiedzq w

zakresie wspierania os6b z niepelnosprawno(ciami.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

V. OSwiadczenia

O5wiadczam(y), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno6ci poiytku

publicznego oferenta(-t6w);
2) pobieranie 5wiadczeri pienieinych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej

odplatnej dzialalnoSci poiytku publicznego;

Lp. Rodzai kosztu Warto56 PLN z dotacji z innych
ir5del

1 wynajem sali na organizacjq targow
pracy

2 000,00

, catering dla wystawc6w i uczestnik6w
Targ6w

4 200,00

3 zakup material6w promocyjnych 1 800,00

blok reklamowy w radio 2 000,00

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 10 000,00 0,00

wiosel wVgenerowano q tysremiewtk.c pl, suma konrolna: 299+O.5&7d9

4.

10 000,00



(podpis osoby
upowainione.i

lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania o6wiadczed
woli

w imieniu oferenta)

o 
"t"... 

43, :2'..W. 11.u.....,

Zalaczniki:

'1. Statut (obligotoryjny - zloiony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okre6lonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno(ci poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2OL8 t. poz. 450, z p6in. zm.\.
2)Termin realizacji zadania nie mo2e byi dluiszy ni2 90 dni.

wniotet wygener@ano w syrlemie witta.. pl , su ma konrrolna: 299a-o68,7c25

3) oferent* / ofererrcl* skladajqcy ninie.iszq ofertq nie zalega(-jq)* / zategaf.jqf z oplacaniem
nale2no6ci z tytulu zobowiEza6 podatkowych;

4) oferent* /o'ffi skladajEcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* /zaffi z oplacaniem
naleino5cl z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czeici ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Re.jestrem Sqdowym* / innE
ulta6ti!v.{-ewi@;

6) wszystkie informacje 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 dotyczE te dane, zloZyly stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

Fundacia Aktvwizacia
Oddzial w Biir lyrnitol(tt
DYRIiIi,TO R OD I'ZIALTJ

(WPt'tvtt'
Mogddleno Bobrowsko



d Fundac.ia
Aktywiza{ja

UPOWA2NIENIE

Fundacja Aktywlzacla, 02-004 warszawa, ul. chalubiiskiego 9,/9A, REGoN: 006229672, NIP: 527-13-11-973, zwana dalej
Fundacjq, reprezentowana przez:

1. Przemyslawa zydoka - Prezesa zarzadu Fundacii
2. PavlinQ Suchankove - Wiceprezeske Zanqdu Fundacil

upowainia MAGDALENE BOBROWS(A legltymujacQ siQ dowodem osobistym o numerze DAL 354938, Dyrektorkq Oddzialu
Fundacji Aktywizacja w Bialymstoku (zwanym dalej Oddzialem) do:

1. Zarzadzania Oddzialem i reprezentowania go na zewnetrz do odwolania.

2. Skladania oSwiadcze woli w imieniu Fundacji, w okresie wymienionym w punkcie 1, szczeg6lnie w zakresie :

- zawierania um6w z beneficjentami ostatecznymi, w tym: um6w uczestnictwa

w projekcie/szkoleniu/warsztacie/praktyce zawodowej/praktyczne.i nauce zawodu, um6w kierujecych beneficjenta

ostatecznego na szkolenia zewnqtrzne /stai/praktykq /praktyczne nauke zawodu, realizowane w ramach projekt6w,

- zawierania um6w o wsp6lpracy Oddzialu z jednostkami dzialajecymi na necz aktywizacji zawodowej i spolecznej os6b

nlepelnosprawnych, na terenie oddzialywania Oddzialu (m.in. Powiatowe t-rrzqdy Pracy, oirodki Pomocy Spofecznej,

organizacje pozarzadowe),

- zawierania um6w z pracodawcQ o Swiadczeniu uslug Agencji Pogrednlctwa Pracy dziatajEcej przy Oddziale,

- zaw;eranla um6w w sprawie organizacji dla beneficjent6w szkolei zewnetrznych, praktyk i sta2y, praktycznej nauki

zawodu z podmiotami zewnetrznymi,

- zawierania um6w z wolontarluszami,

- zawierania um6w ze staiystaml,

- zawierania um6w dot. lokalnych uslug BHP i medycyny pracy,

* zawierania um6w zakupu/sprzedaiy uslug/towardw do kwoty 8.000,00 zt.

- zawierania um6w cywilno-prawnych na wykonanie czynnolcl wynikajacych z realizowanych projekt6w do kwoty

10.000,00 zl,

- zawierania um6w o Swiadczenie uslug dystrybucli energii elektrycznej, dystrybucji gazu, uslug telekomunikacyjnych (

w tym lnternetu),

- um6w zakupu/sprzedaiy uslu&/towar6w dotyczacych realizowanych kontrakt6w komercyjnych do kwoty 12.500,00 zl,

- skladania wniosk6w o dotacjq na dzialania statutowe Fundacji Aktywizacla do kwoty dofinansowania 20.000 zl

(dwadzie!cia tysiecy zlotych)

- wydawania upowainied do przetwarzania danych osobowych izawleranla umdw powierzenia.

oraz do podpisywania nastQpujEcych dokument6w;

- pism zewnetrznych wychodzEcych dotyczecych dzialafi oddzlalu,

- potwierdzania kopii dokument6w za zgodnoSd z oryginalem dot. projekt6w realizowanych w Oddziale i innych

dokument6w zwiazanych z bieiEcym funkcjonowaniem Oddzialu,

- za3wiadcze6/certyfikat6w o ukoiczeniu/udziale w projekcie/szkoleniu/warsztacie/kursle, oraz zaSwiadczei o

uczestnictwie w formieformach wsparcia na wniosek beneficjenta ostatecznego,

- referencjidla podwykonawc6w realizu.iqcych dziatania w oddziale,

- skierowania kandydata do pracy na wstQpne badania Iekarskie,

- zgloszef udzialu w szkoleniach dla pracownik6w Oddziatu,

- upowainie do przetwarzania danych osobowych,

- um6w powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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