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Nab6r ofert w trybie art. 19a - realizacja dzialai z zakresu pomocy

spolecznej
Urzad Miejski w Biatymstoku
Departament Spraw Spolecznych
Paczki Wielkanocne dla os6b samotnych i potrzebujacych
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Fundacja Rodziny Czarneckich

V. Ofwiadczenia

wniosekwyge.erowanowsystemewtkac.pl,sumakontrolna:.a3baec.-5235

Potwierdzenie zloienia oferty

Urzqd:
Departament:
Zada nie:

Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data zlo2enia
elektroniczn ie:

Nazwa skladajqcego:

OSwiadczam(y),2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno6ci po2ytku

publicznego oferenta(-t6w);
2) pobieranie Swiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej

odplatnej dzialalnoici po2ytku publicznego;

3) oferent* /offi skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zategaf'jqf zoplacaniem

nale2noici z tytu'lu zobowiqzaf podatkowych;

4) oferent* / o,freretrci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zategaf'jqf z oplacaniem

nale2no6ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czq6ci ll niniejszej oferty sa zgodne z Kra.iowym Rejestrem Sqdowym* / innE

w+arffi;
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, zlo2yty stosowne o(wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.
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(podpis osoby
upowa2nionej

lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania oiwiadczei
woli

w imieniu oferenta)
,^,".,/(/.01..722 t"-

Zatqczniki:

1. Kopia aktualnego statutu podpisana przez osoby upowainione do skladania oSwiadczef woli

(obligotoryjny - popierowo, zloiony r6wniei elektronicznie)

2. Aktualny odpls z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajecy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujEcych - dotyczy oferent6w, kt5rzy nie podlegajq wpisowi w

Krajowym Rejestrze Sadowym (obtigotoryiny - popierowo, zloiony rowniei elektronicznie)

wniose k wtgenerowano w syttemiewitkac pl, suma kontrolia: aa3b_8ecc'5235



U PROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PU BLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:

ofertQ nale2y wypelnii wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi

przy poszcze96lnych polach lub w przypisach.

zaznaczenie gwiazdkq, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreSlii niewla(ciwq

odpowiedi ipozostawii prawidlowq Przyklad: "pobieranie'/niepobieranie*"'

l. Podstawowe informac,ie o zloionel ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

Dominika Weronika Czarnecka

Adres e-mail: dw.czarnecka@gmail.com Telefon:

oo48502l77L21

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Prezydent Miasta BialeSostoku1. Organ administracji publiczn€i, do
kt6rego adresowana iest oterta

1) pomoc spo'leczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywanie szans tych

rodzin i os6b

1. Nazwa oferenta(-tr5w), lorma prawna, numer w xrajowym Rejestne sedowym lub innej

adres siedriby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonuewidencji,

Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 16-070, Poczta: Choroszcz, Miejscowodi: Porosly-Kolonia, ulica: Porosty-Kolonia,

Numer posesji: 54a, Wojew6dztwo: podlaskie, Powiat: bialostocki, Gmina: Choroszcz,

2. Dane osoby upowainionej do
skladanla uryia5nied dotyczqcych
oferty {np. imiq i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elekironicznej)

Paczki Wielkanocne dla os6b samotnych i potrzebuiqcych

72.O4.2023Data
zakodczenia

Data
rozpoczecia

2. Termin realizacji zadania2l

wniosek wyaene,Nano w syiemie wtka..pl , 5uma konnoliar ..3b'&G_5235

2. Rodza, zadania publicznegol)

Nazwa: Fundacia Rodziny Czarneckich, Forma prawna: Fundacia, Numer Krs: 0000524211, Kod

pocztowy: 15-422, Poczta: Bialystok, Miejscowosi: Bialystok, Ulica:Suraska, Numer posesji:4'

Numer lokalu: 12, woiew6dztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m. Bialystok, strona www;

www.funadacjarodzinyczarneckich.com, Adres e-mail: dw.czarnecka@gmail'com, Numer

telefonu: OOAA5OZL77LZ1,

1. Tytul zadania publicznego

28.03-2023



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

Fundacja Rodziny Czarneckich, jako podmiot dzialajqcych na r2ecz poprawy jako6ci iycia
mieszkafc6w Bialegostoku, planuje ju2 po raz czwarty przygotowanie i rozdanie
700 paczek, w kt6rych znajdowai siq bqdq produkty spoZywcze. paczki zostanE rozdane pod
Bazylikq MniejszE pw. NMp w Bialymstoku, dnia 8 kwietnia 2023 r. (wielka Sobota), o godz. 10:00.
Paczki zostanq przekazane mieszadcom miasta Bialegostoku, znajdujqcych siq w trudnej sytuacji
materialne.i.
Przebieg wydarzenia zostanie udokumentowany fotograficznie. zdjqcia wraz z informacia o
wydarzeniu umieszczone zostanE na oficjalnej stronie internetowej fundacji oraz FB.
Przy realizacji wydarzenia zaanga2owani bqdq wolontariusze.

Opis zadania

Bazylikq MniejszE pw. NMP w Biatymstoku

Planowany poziom
osiAgn;ecia rezultat6w
(wartoSd docelowa)

Spos6b monitorowania
rezukat6w / ir6dlo
informacji o osiqgniqciu
wskainika

Paczki Wielkanocne 700 Dokumentacja
Fotograficzna, dokumenty
finansowe i ksiegowe,
sprawozdanie.

beds

5 chal(r6tka ta dkterystyka Ofer€nta, o(wiadczenia realizajego dzialarlcji planowanych
zora zasob6wofercie kt6re uvyko reali nzadarzystywa la.zacji

Charakterystyka oferenta

Fundacja Rodziny czarneckich jest organizaciE po2ytku publicznego, kt6ra od 2014 r. dziala na rzecz
poprawy jakoici iycia mieszkaric6w Bialegostoku. Fundacja zajmuje siQ organizacjq wydarzeri
artystycznych, kulturalnych jak 16wnie2 wsparciem materiarnych najbardziej potrzebu.iQcych
mieszkafrc6w miasta Bialystok.

wniosek *tgenerowano w ltnemie wtkac.pt, 5uma kontrotn.r..!b&.._5235

Miejsce realizacji

4. Opis zakladanych rezultatriw realizacli zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Do6wiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie

oferent posiada wieloletnie do6wiadczenie w organizacji wydarze6 o profilu zbie2nym z
przedmiotem przedloionej oferty. poczqwszy od 2014 roku Fundacja organizuje cyklicznie wigilie
Bo2ego narodzenia oraz Sniadania Wielkanocne dla samotnych i potrzebujqcych mieszkaic6w
Bia'legostoku. W ka2dym z wydarze6 bierze udzial od 500 do 900 os6b.



Zasoby, kt6re bqdq wykorzystywane w realizacii radania

1. Zasoby ludzkie - osoba rozliczajqca projekt w zakresie finansowo-ksiqgowym, koordynator

czuwajqcy nad prawidtowym przebiegiem poszczeg6lnych etap6w wydarzenia; fotograf

odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji fotograficznej.

2. Zasoby finansowe.

lV. Szacunkowa kalkulacia koszt6w realizacji zadania publicznego

V. OSwiadczenia

O6wiadczam(y), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno6ci po2ytku

publicznego oferentaGt6w);
2) pobieranie (wiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej

odplatnej dzialalno6ci poiytku publicznego;

3) oferent* / c'feretrcF skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* laffi z oplacaniem

naleino6ci 2 tytulu zobowiAzafi podatkowych;

4) oferent* / oferetrci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* la+ega|iElt z oplacaniem

nale2no6ci z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czq(ci ll niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem SEdowym* / inna

!'rtaichv?ewide-rrcj"f ;

6) wszystkie informac.ie 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, zlo2yty stosowne o5wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.

Lp. Rodza, kos2tu WartoJ6 PLN z dotacji z innych
i16det

I zakup produkt6w spo2ywczych 10 000,00

10 000,00 10 000,00 0,00

wniorek wyS.nerowano w sYJledie wittac pl, tuma kontrolna: aa:lb-8.c_!235

suma wszystkich koszt6w realizacji zadania
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(podpis osoby
upowa2nionej

lub podpisy os6b
upowa2nionych

do skladania o6wiadczeri
woli

w imieniu oferenta)
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Zalqczniki:

1. Kopia aktualnego statutu podpisana przez osoby upowa2nione do skladania o6wiadczeri woli
(obligotoryjny - po pierowo, zlo2ony r6wnieZ elektronicznie)

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

umocowanie os6b go reprezentujEcych - dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegajq wpisowi w
Krajowym Rejestrze Sqdowym (obligotoryjny - popierowo, ztoiony r6wnie2 elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadad okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno(ci po2ytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 t. pot.450, z p6in. zm.).
2)Termin realizacji zadania nie mo2e byi dlu2szy ni2 90 dnl.

wniosek wy8enerowanow ryne mie witkac. pl , ruma kontrolna: aa3b-8ec.-5235


