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Potwierdzenie zlo2eniaoferty

Nab6r ofert w trybie art. 19a - realizacia dzialaf z zakresu Pomocy
spoleczne,
Urzed Miejski w Bialymstoku
Departament Spraw Spolecznych

"Paczka na Wielkanoc"
411201

497e-59fb-2065
10.03.2023 r.

)lP ll

Konkurs:

Urzqd:
Departament;
Za da n ie:

Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data zloienia
elektronicznie:
Nazwa skladajEcego:

op@0

stowarzyszenie Na Rzecz os6b Starszych, Chorych somatycznie i

Niepelnosprawnych "Dobrze Byd Razem" przy Domu Pomocy Spolecznej w
Bialymstoku przy ul. Swierkowej 9

V. O6wiadczenia

Oiwiadczam(y), 2e:

L) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalno5ci po2ytku

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

odplatne.j dzialalnoici poiytku publicznego;

3) oferent* / o,fercrtcir sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega(-jq)* / zalegaffi* z optacaniem

naleinoici z tytulu zobowiqzaf podatkowych;

4) oferent* /offi sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega(-ia)* / zategat'jqf z optacaniem

nale2no6ci z tytutu skladek na ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w czq5ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Re.iestrem Sqdowym* / irrn'4

wlaitnlv-4etvi@;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

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

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

osoby, kt6rych dotyczE te dane, zloiyly stosowne oSwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.

wniosek qgehErowano w systefr!e witkac.pl , suma iontrolna: 497e59tb_205s
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,*;l.thah* .6t u' r,*t,-
(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b

upowainionych
do skladania oiwiadcze6

woli
w imieniu oferenta)

Data... ..................... ....

Zatqczniki:

1. Kopia aktualnego statutu podpisana przez osoby upowainione do skladania o6wiadcze6 woli
(obligotoryjny - popierowo)

2- Aktualny odpis z reiestru lub innej ewidencji potwierdzajEcy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujqcych - dotyczy oferent5w, kt6rzy nie podlega.iq wpisowi w
Kraiowym Reiestrze SAdowym (obligatoryjny - papierowo)

wnio*k wyeenerowanow systeh'e witkac.pl, suma kon$olna: 1r97e59lb-2o5s



U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADANIA PU BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
OfertQ nale2y wypelnii wylacznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi

przy poszcze96lnych polach lub w przypisach.

zaznaczenie gwiazdkE, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 2e naleiy skre(lii niewlaSciwq

odpowiedl i pozostawii prawidtowa. Przyklad: "pcrb'ieranier/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. organ administrac,i publicznei, do
kt6rego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Biategostoku

2. Rodzaj zadania publicznegol) 1) pomoc spoteczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych
rodzin ios6b

ll. Dane oferentaGt6wl

1. Nazw3 oferenta{-t6w), forma prawna, numer w (rajowym Reiestrze Sqdowym lub inne,

ewidencli, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, ad.es e-mail, numer telefonu

Nazwa:Stowarzyszenie Na Rzecz Ostib Starszych, Chorych Somatycznie i Niepelnosprawnych

"Dobrze Byd Razem" przy Domu Pomocy Spolecznej w Biatymstoku przy ul. Swierkowei 9, Forma

prawna: Stowarzyszenie Rerestrowe, Numer Krs: OO004464t7, Kod pocztowy: 15-328, Poczta:

Bialystok, Miejscowo5i; Biatystok, Ulica:Swierkowa, Numer posesji: 9, Wojew6dztwo: podlaskie,

Powiat: Bialystok, Gmina: m. Bialystok, Strona www: , Adres e-mail:sekretariat@dps.bialystok.Pl,
Numer telefonu: AS 742 22 73,

Adres do korespondencii iest taki sam iak adres oferenta

2. Dane osoby upowainionej do
skladania wyjasnief dotyczqcych
oferty (iip. imiQ i nazwisko, numet
telefonu, adres poczty elektronicznei)

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytul zada bliczne6o

2. Termir realizacji zadania2)

Joanna tabieniec

Adres e-mail: ioanna29@o2.pl Telefon: 796888554

"Paczka na Wielkanoc"

28.03.2023 t2.o4.2023Data
rozpoczq

Data
zako{czenia

l]]

lr opis zadania (wraz ze wskalaniem miejsca jego realizac.ii) lSyntetyczny

I
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opis zadania

zadanie bedzie polegalo na przygotowaniu podarunk6w (wiEtecznych 188 mieszka6com Domu

Pomocy Spoleczne.j przy ul. Swierkowej 9 w Bialymstoku, osobom z niepetnosprawnoSciami,

starszym i przewlekle somatycznie chorym.
Gl6wnym celem projektu jest poprawa jakosci iycia, Podarunki Swiqteczne poprawiE nastr6j i

samopoczucie mieszkaric6w, adresat6w zadania. Mieszkaricy dom6w pomocy spolecznej stanowiq
szczeg6lnq grupq beneficjent6w. Sa to osoby posiadajqce ograniczone (rodki finansowe i

wymagajqce catodobowe.j pomocy w codziennych czynno6ciach, o obniionej sprawno6ci, z

diagnozami kilku cho16b o przewleklym charakterze. Otrzymanie podarunk6w bqdzie doskonalq

okazjq do radosci i przyjemno(ci w okresie Swiqt Wielkanocnych.

Cele szczeg6towe zadania:

L) Wzrost poczucia wlasnej warto5ci mieszkaic6w DPs

2) Pomoc w przezwyciqianiu trudnych sytuacji.
3) Uprzy.iemnienie okresu (wiqtecznego.

Projekt rozpocznie siq pod koniec marca br. od zaplanowania zakupu artykutdw spoiywczych
dedykowanych na Swiqta Wielkanocne- czekoladowe zajqczki ijajka, stodycze, kawa. Nastqpnie
dokonany zostanie zakup artykul6w, ich pakowanie i dorqczenie 188 mieszkadcom DPS w ostatnie
dni robocze przed Wielkanocq. Podczas dorqczania zostanE sporzqdzone listy obdarowanych oraz
zdjqcia. ObowiEzek informacyjny o realizacji zadania zostanie wykonany poTzez umieszczenie
plakat6w przy wejdciu gt6wnym, na stronie internetowej i mediach spolecznosciowych.

Mielsce realizacji

Dom Pomocy Spolecznej ul. Swierkowa 9 w Biatymstoku, budynek pozbawiony barier
architektonicznych na terenie miasta Biatystok.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Swierkowej 9 w Bialymstoku jest w pelni dostepny
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami. Posiada 4 kondygnacje ze swobodnym dostqpem w kaide
miejsce dzieki dw6m windom wyposa20nym w komunikaty gtosowe i oznaczenia w jezyku Brajla,
podjazdy dla os6b poruszajqcych siq na w6zkach, porqcze w korytarzach itazienkach. Dodatkowo
toaleta dla os6b niepelnosprawnych znajduje siq na kaidej kondygnacji. W pokojach mieszkalnych
znajduje siq system przyzywowo-alarmowy. Od polowy lipca 2022 r. funkcjonuje radiowqzel, z

kt6rego nadawane komunikaty styszalne sq na 3 kondygnacjach.
Ponadto w budynku sq 2 pqtle indukcyjne oraz system wspomagania styszenia z pqtla indukcyjnq.

realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

4

Planowany poziom

osiQgiiiiQcla rezultat6w
I Spos6b monitorowania

I 
rezultat6w / ir6dto

I informacji o osi4gniqciu

I 
wskainika

(wartoSd docelowa)

,nio*l w*enerow.no w systemie willac.pl, ruma kon$olna: a97+5962065



liczba paczek lista obdarowanych
mieszka6c6w DPS wraz z

potwierdzeniem

wlasnorgcznym podpisem

odbioru podarunku/ zqecia

5. Kr6tka charalterystyka oferenta, je8o doiwiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w
ofercie oraz zasob6w, kt6re bqde wykorzystywane w realizacii zadania.

charakterystyka oferenta

stowarzyszenie prowadzi swojq dzialalno(i od 9lat. Na swoim koncie posiada realizacje projekt6w

w zakresie rehabilitacji, integracji spolecznej, aktywizacji os6b starszych i niepetnosprawnych,

konferencji interdyscyplinarnych, wYstaw promocyjnych i kiermaszy. Dotychczasowe

przedsiqwziqcia kierowane byly 916wnie na rzecz mieszkaic6w Oomu Pomocy 5polecznej w

Biatymstoku oraz senior6w - mieszkaric6w miasta Bialegostoku. Gf6wnymi celami organizacji sq: 1)

wspieranie zadai statutowych Domu Pomocy spolecznej w Biatymstoku przy ul. Swierkowej 9; 2)

poprawa jakosci i warunk6w 2ycia os6b starszych, chorych somatycznie i niepelnosprawnych; 3)

aktywizacja spoleczna os6b starszych, chorych somatycznie i niepelnosprawnych; 4)

upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej; 5) dzialalno(i charytatywna; 6) propagowanie i

rozwijanie idei spoleczedstwa otwartego w kierunku poszanowania os6b starszych, chorych

somatycznie i niepetnosprawnych; 7) ochrona i promocja zdrowia

Od 30 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie uzyskalo status organizacji poiytku publicznego.

Doiwiadczenia w realizacli dzialarl planowanych w ofercie

cztonkowie stowarzyszenia,,Dobrze Byi Razem" posiadaja wieloletnie do(wiadczenie zawodowe w

zakresie podejmowania dziatari majqcych na celu podnoszenie sprawno(ci iaktywizacji os6b

starszych, w tym r6wniei organizacji zajqi rehabilitacyinych i spotkah integracyjnych, realizowanych

w ramach zadafi statutowych Domu. W latach ubieglych lpr6cz 2o2Or.) przeprowadzane byty

spotkania integracyjne mieszka6c6w Domu i senior6w ze spotecznoSci lokalnej- mieszka6c6w

miasta Bialegostoku wraz z poczqstunkiem i badaniami podstawowych parametr6w w celu promocji

iochrony zdrowia. w6r6d czlonk6w stowarzyszenia sq pracownicy Domu, majqcy do6wiadczenie w

organizac.ii corocznych jesiennych dni otwartych, koncert6w z licytacjami oraz letnich piknik6w.

1. w 2017 r. zrealizowano zadanie pn. ,,Akcja Aktywizacja - sila .iest w nas" - 25 kwietnia 2017 r'

oferta zostala przyJqta do realizacji. umowq na realizacjq zadania zawarto z Miastem Bialystok

reprezentowanym przez Zastqpcq Prezydenta Miasta Bialegostoku w dniu 18 maja 2017 r'

Gl6wnym celem projektu realizowanego w terminie 01.07 2017 r. - 3o.7t.2017 r. byla poprawa

.jakoSci 2ycia os6b z nadwagq lub otyto(ciq mieszkanc6w Bialegostoku i Domu Pomocy Spotecznej w

Biatymstoku przy ul. Swierkowej 9 poprzez edukacjq, integracjQ iaktywno(c ruchowq. Calkowity

koszt projektu wyni6sl !6.430,32 zl, ztego wydatki poniesione z otrzymanei dotacji 15.530,32 21.

2. W 2018 r. zrealizowano zadanie pn. "Dzialania terapeutyczne ukierunkowane na usprawnianie

aparatu mowy u os6b z afazjq" w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjq zada6 publicznych

z zakresu rehabilitacji zawodowej ispolecznej os6b niepetnosprawnych zlecanych fundacjom oraz

organizacjom pozarzqdowym finansowanych ze Srodk6w Pa6stwowego Funduszu Rehabilitacji os6b

wniosek *.ys€netsano w svslemie witka..pl , suma konrroln.: a97e59&2065
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Niepetnosprawnych w 2018 r. ogloszonym przez: UrzEd Miejski w Bialymstoku - Departament
Spraw Spolecznych. Oferte przyjeto do realizacji i uzyskano dofinansowanie w kwocie 22.645 zl.
Gt5wnym celem zadania byta reedukacja mowy zmierzajqca do poprawy jakoici 2ycia os6b z

afazjq,10 mieszkaic6w Domu Pomocy Spotecznej poprzez wykorzystanie metod logopedycznych i

zachowanych indywidualnych umiejqtnoSci do efektywnego porozumiewania sie. W ramach
projektu zakupiono laptop do obstugi oprogramowania ,,AFAST. Powiedz to!" oraz pianino
akustyczne.
3. W 2018 realizowano r6wniei drugie zadanie pn. ,,lja potrafie- warsztaty sztuki ludowej" w
ramach konkursu: Dzialania na rzecz aktywizacji spolecznej os6b starszych w wieku
poprodukcyjnym ogloszonym przez Urzqd Miejski w Bialymstoku - Departament Spraw
Spolecznych. Gl6wnym celem projektu byla aktywizacja os6b starszych, w wieku poprodukcyjnym,
mieszkaric6w Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku przy ul. Swierkowej 9 i mieszkaic6w miasta
Bialegostoku z promocjq ich tw6rczosci poprzez integracjq (rodowisk, poprawq samopoczucia,
zaspokoienie potrzeb kulturalno - oswiatowych oraz wzmacnianie poczucia wlasnej warto(ci.
Zakladane cele - gl6wny iszczeg6iowe - zostaty osiqgniqte w wymiarze okre5lonym w ofercie. W
ramach projektu zakupiono kolo garncarskie, narzedzia i materialy ceramiczne oraz plastyczne.
Calkowity koszt realizacji zadania wyni6st 7.209,39 zt, w tym kwotq 6.870,84 zl pokryto ze irodk6w z

budZetu Miasta Biategostoku.
4. W 2o2tr. Stowarzyszenie realizowalo 2 projekty skierowane do mieszkadc6w Domu Pomocy
Spotecznej w zakresie dostepnojci- poprawa komunikacji osobom niedostyszqcym oraz rehabilitacji-
zajqcia relaksacyjne mieszka6com niepelnosprawnym i po przebyte.i chorobie Covid-19. Pierwsze
zadanie pn. "Dostgpno5f w stanie epidemii" ukierunkowane bylo na poprawq komunikacji i

rozszerzenie oferty uslug dostosowanych do os6b starszych, niepelnosprawnych, o ograniczonej
sprawno(ci ruchowej, wzrokowej is.tuchowej oraz zwiqzana z tym poprawa jako(ci ich 2ycia w stanie
epidemii: mieszkafc6w Domu Pomocy Spolecznej w Biatymstoku przy ul.5wierkowej 9. Pqtle
indukcyjne oraz system wspomagania slyszenia mieszkaicom niedostyszqcym ulatwia codzienne
funkcjonowanie. Zakup pqtli indukcyjnych isystemu wspomagania styszenia z pqtlE indukcyjnq
pozwolil nie tylko na lepsza komunikacjq z osobami slaboslyszqcymi, ale usprawnil porozumiewanie
siq miQdzy pracownikami a mieszkadcami- u2ytkownikami aparat6w sfuchowych. Kwota
dofinansowania wyniosla 4.50021 ze 6rodk6w Miasta Bialystok.
5. W 2021 roku realizowane bylo drugie zadanie pn. "Redukujemy stres- dla ciala i ducha w okresie
epidemii" polegajqce na organizacji cyklu zajqi relaksacyjnych z elementami masa2u itreningu
fizycznego dla 30 mieszkaic6w Domu Pomocy Pomocy Spolecznej w Bialymstoku przy ul.
Swierkowej 9 przez okres 3 miesiqcy. Gl6wnym celem projektu bylo uzyskanie stanu odprq2enia,
zredukowanie stresu i rozszerzenie oferty ustug dostosowanych do os6b starszych,
niepelnosprawnych, o ograniczonej sprawno(ci ruchowej oraz zwiazana z tym poprawa jakosci ich
zycia w stanie epidemii: mieszkafc6w Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku przy ul. Swierkowej
9. Projekt realizowany byl na podstawie umowy z Dyrektorem Regionalnego OSrodka polityki

Spolecznej w Bialymstoku ze irodk6w PFRON. Kwota dofinansowania to 8.450 zl.

6. W dniu I cze(wca 2022 r. w godz. 10:00- 18:00 na Stadionie Miejskim w Bialymstoku odbyl siq I

Wojew6dzki Przegled Piosenki ,,Na Ludowq Nute" organizowany przez Stowarzyszenie ,,Dobrze Byi
Razem", Dom Pomocy Spolecznej przy ul. Swierkowej 9 w Bialymstoku i Departament Kultury,
Promocji iSportu Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku. Uczestnikami wydarzenia byli mieszkaicy
dom6w pomocy spolecznej wojew6dztwa podlaskiego, osoby zr6inicowane wiekowo, przewlekle
chore, z niepelnosprawnoiciami oraz ich opiekunowie. przedsiqwziqcie mialo charakter
folklorystyczny iwziqlo w nim udzial 18 plac6wek.
Gt6wnym celem wydarzenia byla prezentacja tw6rczo(ci i inspirowanie aktywnoSci, zwlaszcza

Miosek wyEenerowanow 5ystemie wirkac.pl, suma konrrolna: a!rF59tb-2065



kulturalnej oraz integracja 6rodowiska os6b z niepelnosprawno6ciami mieszkajqcych w DPS.

Uczestnicy przygotowali wystqp oparty na piosence ludowej/folklorystycznej. Prezentacjom
towarzyszyty spore emocje, radosny nastr6j, taniec iSwietna zabawa. W bogatym programie

Przeglqdu poiawily siq znane, popularne utwory, jak rdwnie2 wyszukane, tradycyjne ballady
ukraifskie czy polskie z X wieku. Kaidy zesp6l artystyczny otrzymal dyplom i drobne nagrody, w tym
pamiqtkowy kubek z logotypem wydarzenia.
W(16d zaproszonych goSci znalelli siq 16wnie2 przedstawiciele administracji samorzadowej,
padstwowej, organ6w nadzoru, instytucji wsp6lpracujqcych z Domem oraz jego partnerzy. Po czq(ci

artystycznej odbyla siq uroczysta kolacja wraz z zabawq tanecznq.
Wydarzeniu towarzyszyty: warsztaty rqkodzieta prowadzone przez Pana Marcina WEdolowskiego,
zwiedzanie Stadionu Miejskiego, przeja2d2ka rikszE, wata cukrowa, do.lenie kozy Rozalii.
wydarzenie objqte byto Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta
Bialegostoku.

Byta to pierwsza edycja Wojew6dzkiego Przeglqdu Piosenki Ludowej Dom6w Pomocy Spotecznej w

Bialymstoku iw kolejnych latach planowane sE nastqpne. Prezentacja talent6w i rozwijanie pas.ji

mieszka6c6w dom6w pomocy spotecznej spotkato siQ z szerokim zainteresowa niem. W wydarzeniu
uczestniczyto ponad 240 os6b, Koszty pokryto ze Srodk6w wlasnych i darowizn. Organizacja
przeglqdu o zasiqgu wojew6dzkim stanowila r6wnie2 doskonalq okazjq do promocji miasta

Bialegostoku.

7.w 2022 r. zostalo zrealizowane zadanie pn. "Coraz bli2ej 3wiqta". Umowe na realizaciq zadania

zawarto z Miastem Biatystok reprezentowanym przez Zastqpcq Prezydenta Miasta Bialegostoku w
dniu 9 grudnia 2022 r. Gl6wnym celem projektu byla poprawa jako6ci iycia mieszkafc6w Domu

poprzez obdarowanie ich paczkami (wiqtecznymi. Kwota dofinansowania wyniosla 9.982,80 zl.

8. W grudniu 2022 t. zrealizowano r6wniei projekt pn. "Cyfrowe Kluby Seniora" na podstawie

umowy z KancelariE Rady Ministr6w. Zadanie polegalo na podniesieniu kompetencji cyfrowych
senior6w izapobieganiu wykluczeniu poprzez zakup 5 laptop6w. Kwota dofinansowania wyniosla
20.000 zt.

Zasoby, ktr5re bgdE wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Przy realizacji zadania bgdzie pracowato spotecznie 6 os6b - Zarzqd i czlonkowie Stowarzyszenia,

posiadajqcy wyksztalcenie wy2sze administracyjne, psychologiczne i pedagogiczne. Stowarzyszenie

ma te2 podpisane umowy z wolontariuszami, kt6rzy wspieraja obstugq bie2qcych wydarzeri.

Zasoby rzeczowe

stowarzyszenie ,,Dobrze Byi Razem" posiada lokal w Bialymstoku przy ul. Swierkowej 9 z

infrastrukturq pozbawionq barier architektonicznych. Do obstugi administracyjnej zadania

wykorzystany bedzie komputer idrukarka stanowiqce wtasnosa Stowarzyszenia oraz prywatny

telefon.

zasoby finansowe
Stowarzyszenie posiada Srodki finansowe pochodzqce ze sktadek czlonkowskich i darowizn od os6b

prywatnych oraz partner6w firmowych. W 2021. r. Stowarzyszenie uzyskato status organizacji

poiytku publicznego i pozyskato Srodki z 1% podatku os6b fizycznych.
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Rodzaj kosztuLp.

zakup artykul6w na paczki

wielkanocne 188 mieszkafcom Domu

w kwocie 26,55 zt na l osobq

lV. Szacunkowa kalkulacia koszt6w realizacji zadania publicznego

4 991,40 0,00

V. O6wiadczenia

o6wiadczam(y), 2e:

L) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci po2ytku

publicznego oferenta(-t6w);
2) pobieranie Swiadczeh pieniQznych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej

odptatnej dzialalnoici poiytku publicznego;

3) oferent* /offi skladajacy niniejszq ofertq nie zalegaCjq)* / zateea(=jq)a z optacaniem
nale2no6ci z tytulu zobowieza6 podatkowych;

4) oferent* / ofeterrci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zaffi z optacaniem

nalezno6ci z tytutu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czqsci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem SEdowym* / innq
wtarffi;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach 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 dotyczq te dane, zto2yty stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

wniosekwygene.owaio w system e w tkac.pl, suha konnol.a: 497es9f,12065
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z aotacii Z innych
ir6del

1,. 4 rr1,4o 

I

suma wszystkich kosztSw realizacji zadania 4 991,40 
|



(podpis osoby
upowa2nionej

lub podpisy os6b
upowa2n ionych

do sktadania o6wiadczei
woli

w imieniu oferenta)

Zalqczniki:

1. Kopia aktualnego statutu podpisana przez osoby upowainione do skladania o(wiadczeh woli
(obl igato ryj ny - pa pie rowo )

2. Aktualny odpis z rejestru lub inne.j ewidencji potwierdzajqcy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujqcych - dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegajq wpisowi w
Krajowym Rejestrze SAdowym (obligotoryjny - popierowo)

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadari okre(lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r
o dzialalno(ci poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2Ol8 r. poz. 45O, z p6in. zm.\.
2)Termin realizac.ji zadania nie mo2e byi dtu2szy nii 90 dni.
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