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Suma Kontrolna:
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Nazwa skladajqcego:

Potwierdzen ie ztoienia oferty

Nabbt otert w trybie art. 79a - realizacja dzialait z zakresu pomocy
spolecznej
Urzad Miejski w Bialymstoku
Departament Spraw Spolecznych
Wielkanocne paczki iywnoSciowe 2023
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Stowarryszenie Bliie! Siebie Biatystok-Eindhoven

V. O6wiadczenia

wniosek wwenerowano w slsl€mie wlttac. pl , suha kontrolnai zzt {Zd2-!f,c

,4

Konkurs:

I

O(wiadczam(y), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoici po2ytku
publicznego oferenta(-t6w);

2) pobieranie Swiadczeri pieniqinych bqdzie siq odbywat wylqcznie w ramach prowadzonej
odplatnei dzialalnoSci poiytku publicznego;

3) oferent* / offi skladajqcy niniejsza oferte nie zalega(-jq)* / zalegaf'jq). z oplacaniem
naleinoici z tytulu zobowiqzari podatkowych;

4) oferentt /offi skladajqcy niniejsza oferte nie zalega(-jq)* / zalegaf.iqf z oplacaniem
naleinoici z tytuiu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czeici ll niniejszej oferty sQ zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* / inna
w{@;

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 takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczE te dane, zloiyly stosowne o(wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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(podpis osoby
upowa2nionej

lub podpisy os6b
upowainionych

do skladania oswiadczef
woli

w imieniu oferenta)

o 
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Zalqczniki:

1. Kopia aktualnego statutu podpisana przez osoby upowa2nione do skladania oSwiadczeri woli
(obligotoryjny - papierowo)

2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajacy status prawny podmiotu i
umocowanie os6b go reprezentujacych - dotyczy oferent6w, k6rzy nie podlegajA wpisowi w
Krajowym Rejestrze Sqdowym (obligotoryjny - popierowo)

Mioeel wySenerowano w rystemie wilkac.pl, suma kontrolna: ZzL{il.l2-bfr.
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UPROSZCZONA OFERTA REATIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
ofertq naleiy wype{nii wlqcznie w bialych pustych po,ach, zgodnie z instrukcjami um,eszczonymi
przy poszczeg6lnych polach lub w przypisach.
zaznaczenie gwiazdkq, np. "pobieranie*/niepobieranie* " o?nacza, ie naleiy skre6lii niewla6ciwq
odpowiedi ipozostawid prawidlowq. Przyklad: "pobieranier/niepobieranie*,,.

L Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1, Organ administracji publicznej, do
kt6rego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Bialegostoku

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

1. I{azwa oferentaGt6w), forma prawna, numer w Kraiowym Reiestrze Sedowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona wvvw, adres do korespondencjl, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Stowarzyszenie Bliiej Siebie Biatystok-Eindhoven, Forma prawna: Stowarryszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 00(X)095021, Kod pocztowy: l5-157, poczta: Bialystok, Miejscowo6i:
Bialystok, Ulica:8oruty, Numer posesji: 19, Wojew6dztwo: podlaskie, powiat: Biatystok, Gmina: m.
Bialystok, Strona www: www,skmbe.org.pl/, Adres e-mail: skmbe.opp@gmail.com, Numer
telefonu: 85 675 33 03,

Adres do korespondencjijest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upowainionej do
skladania wyjaSnief dotyczecych
oferty (np. imiq inazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Adres e-mail: m.zalewska,skmbe@gmail.com Telefon:
s02182136

Magdalena Zalewska

1. Tytul zadania publicznego Wielkanocne paczki iywnoSciowe 2023

Data

rozpoczqcia
?8.03.2023 Data

zakofczenia
t2.04.2023

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

wnrorek wygenerowano w systemi€ witkac.pl, euma konrrolna: rat {z.t2-bfrc

Z. Termin realizacji zadania2l



Opis zadania

W ramach zadania planujemy zakup produkt6w iywnojciowych do paczek wielkanocnych oraz ich
dystrybucjQ. Dzialanie bqdzie skierowane do mieszkaric5w Bialegostoku pozostajAcych w trudnych
sytuacjach 2yciowych, w tym docelowo do senior6w, os6b z niepeinosprawnojciami oraz osdb
korzystajQcych z pomocy iywnoSciowej realizowanej w Stowarzyszeniu,

Przygotowanie oraz dystrybucja wielkanocnych paczek 2ywno6ciowych:
- co najmniej 120 rodzin bqdqcych mieszkafcami Bialegostoku, korzystajqcych z pomocy
iywno6ciowej realizowanej w Stowarzyszeniu oraz os6b skierowanych bezpo(rednio przez MopR
(na podstawie o6wiadczenia dot. sytuacji 2yciowej i dochodowej wg wzoru przygotowanego przez
koordynatora i/lub skierowania z MOpR),
- wydawanie iywno6ci podzielone na 2-3 dni,
- do wydawania paczek zaangazowani bedq wolontariusze pomagajacy w Stowarzyszeniu,
- wielkanocne paczki iywnosciowe bqd4 przygotowane z produkt6w zebranych w trakcie
Wielkanocnej Zbi6rki Zywno6ci (we wsp6lpracy z Bankiem Zywno6ci), zakupionych w ramach
zadania oraz w razie potrzeby dokupionych ze Srodk6w wlasnych stowarzyszenia. Koszt zakupu
produkt6w iywno5ciowych w ramach zadania - ok. 38 zl na rodzine (w tym np. produkt miqsny,
.iajka, majonez i inne).

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zdania bqdzie siedziba Stowarzyszenia mieszczqca siq przy ul. Boruty 19,
Bialystok 15-157.

4, Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiegniQcia rezultat6w
(warto6d docelowal

5pos6b monitorowania
rezultat6w / ir6dlo
informacji o osiagnieciu
wskainika

Wielkanocne paczki 2ywno6ciowe nie mniej nii 120 rodzin
bqdqcych mieszkaf cami
Biategostoku

lista z potwierdzeniem
odbioru paczki

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doSwiadczenia w realizacji dzialad planowanych w
ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdq wykorrystywane w realizacji zadania,

wniosek wy8enerowano w syst€ftie wltka(,pl , soma konvolna: raft{2d2-frc



Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Bliiej Siebie Bialystok-Eindhoven od 2004 roku jest organizacjE pozytku
publicznego, kt6ra prowadzi i inicjuje dzialalnoid charytatywnQ oraz spolecznie uiyteczna w
dziedzinie m. in. pomocy spolecznej na rzecz mieszkaric6w wojew6dztwa podlaskiego, a w
szczeg6lno(ci mieszka6cdw Bialegostoku.

DoSwiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie

stowarzyszenie od kilkunastu lat realizuje program dystrybucji iywno(ci z r6inych ir6det, w tym:
iywnosci unijnej, kr6tkoterminowej oraz pozyskanej ze zbi6rek zywnoSci (we wsp6lpracy z Bankiem
ZywnoSci Suwalki-Biatystok). W ramach tych dzialai dwa razy w roku organizujemy r6wniei
wydawanie iywno6ci w formie paczek Swiqtecznych. Pomoc iywno6ciowa skierowana jest do rodzin
i os6b bqdqcych w trudnej sytuacji iyciowej, os6b korzystajEcych z program6w realizowanych w
stowarzyszeniu oraz os6b skierowanych bezpoSrednio przez MopR. Z wlasnego dofwiadczenia
widzimy,2e coraz wiqksza czq(i os6b korzystajQcych z program6w realizowanych przez
stowarzyszenie to seniorzy, w zwiqzku z czym planujemy objq( te grupe ieszcze wiqkszym zakresem
dziata6.

Zrealizowane zadania publiczne z zakresu pomocy iywnosciowej to m. in.:
2022 r. - Projekt Swieta 2022- paczki dwiqteczne i spotkanie wigilijne, UM 10.000;
2021 r. - Dystrybucja produkt6w iywno5ciowych POPZ oraz z innych ir6del, UM 10.000 (2x 5.000);
2020 r. - Pomoc za pomoc oraz dystrybucja iywnoici unijnej i z innych ir6del - pomoc rzeczowa i
2ywno6ciowa w Stowarzyszeniu Biatystok - Eindhoven 2020, UM 37.550;
2019 r. - Pomoc za pomoc oraz dystrybucja iywnoSci uni.lnej z po pz 2014-2020 - pomoc rzeczowa i

iywno(ciowa w Stowarzyszeniu Bialystok - Eindhoven, UM 48.GOO.

W 2021 roku paczki Swiateczne przygotowaliSmy z produkt6w zebranych w trakcie zbi6rek iywnosci
oraz z produkt6w zakupionych ze (rodk6w wlasnych Stowarzyszenia.

Zasoby, kt6re bQde wykorzystywane w realizacji zadania

1, Zasoby kadrowe:
a) Koordynator (umowa zlecenie - lacznie 5 godzin; 60 zVgodz. super brutto) - pracownik
Stowarzyszenia.
Do zadari koordynatora bgdzie naleialo:
- organizacja dystrybucji wielkanocnych paczek iywnojciowych,
- prowadzenie dokumentacji.
b) Wolontariusze - stypendyici Stowarzyszenia - wydawanie paczek.
c) Obsluga ksiggowa.

2. Zasoby rzeczowe:
Stowarzyszenie dysponuje wlasnym budynkiem o pow. 1013 m2 (powierzchnia sklepu,
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowe).
Do realizacji projektu zostanE wykorzystane: 1- biuro wyposa20ne w komputery, telefon, drukarkq
itp., 2 - magazyn iywno(ci z dostqpem do lod6wki i zamraiarki - do przechowyrvania iywnosci, oraz
pomieszczenie do wydawania 2ywno5ci.

lV, Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

wniosel wygenerowano w systemie witlac.pl, suma kontroina: 22tc{2d2-btc



Lp Rodzaj kosztu WATtOSd PLN z dotacji Z innych
ir6del

1

Zatrudnienie koordynatora - umowa
zlecenie (5 godzin)

3 Obsluga ksiqgowa - faktura VAT

Suma wszystkieh koszt6w realizacji zadania 5 000,00 0,00

V. Oiwiadczenia

O5wiadczam(y), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci po2ytku
publicznego oferentatt6w);

2) pobieranie Swiadczef pieniginych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej
odplatnej dzialalno6ci poiytku publicznego;

3) oferent* / offi skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-j1)* / zatega(=jqf z oplacaniem
naleinoici z tytulu zobowiqzai podatkowych;

4) oferent+ / offi skladajqcy niniejszE ofertq nie zalega(-j1)+ / zalegaffi z oplacaniem
naleino5ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czqSci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem SAdowym* / irmq
wtaiciwq-€reidEytejqr;

5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie zwiQzanym ze skladaniem ofert, wtym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotyczq te dane, zloiyty stosowne o(wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

wniosek wygenerowano w systemie wltkac.pl , ruma kontolna: 2Zf.4ZdZ't r,.

Zakup produkt6w do wielkanocnych
paczek iywnoSciowych

4 550,00 

I

2. 300,001

150,00 
|

5 000,00 
|
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Zalqczniki:

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

2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajacy status prawny podmiotu i

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

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okre6lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in. zm.l.
2)Termin realizacji zadania nie moie byC dlu2szy nii 90 dni.

miosek wyt€nerowam w 5y5tmie wltka..pl, suma konrroln.: 22h-42d2-fr.

(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b
upowainionych

do skladania oiwiadczei
woli

w imieniu oferenta)
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