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Ofertę należywypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymiprzy poszczególnychpolach
oraz w przypisach.
Zaznaczeniegwiazdką,np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,że należyskreślićniewłaściwą odpowiedź,
pozostawiającprawidłową. Przykład:"pobieranie* /AieJjsllieraAie*".

I. Podstawowe
1. Organ administracji

informacje

o złożonej

ofercie

publicznej,

do którego jest adresowana

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

oferta
Wspieranie

2. Rodzaj zadania publicznegol)

i upowszechnianie

kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów),
forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

lub innej ewidencji,

adres siedziby,

strona

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZEDBORZU,
Forma prawna: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000230522
Adres siedziby: 97-570 Przedbórz ul. Mostowa

22

e-maił: wojtekm43@wp.pl
tel. 502-604-845
Wojciech Mordak,

III. Zakres

rzeczowy

zadania

e-mail: wojtekm43@wp.pl

publicznego
Organizacja spływu kajakowego

1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego2}
3. Syntetyczny
!)pływ

społeczna
Miejsce
spływ

opis zadania(wraz

Kajakowy

członków
realizacji

Kajakowy

spływu zostanie
potrawą

rzeką

,

teł, 502-604-845

2. Dane osoby upoważnionej
do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Pilicą

ze wskazaniem

został

OSP Przedbórz

mieszkańców

powiatu.

Data
.
rozpoczęcia

!15.08.2020

dla druhen i druhów OSP Przedbórz i
! Data,
.
zakonczema

!15.09.2020

miejsca jego realizacji)

zaplanowany
jak i mieszkańców

w terminie

29.08.2020.

Głównym

zadaniem

Spływu

jest

integracja

powiatu.

zadania:
odbędzie

sie na rzece

zorganizowany

turniej

Pilicy

od miejscowości

dla dzieci

i młodzieży

Krzętów
biorącej

do miejscowości
udział

w spływie

Przedbórz,
oraz

na w/w

poczęstunek

regionalną

- kugiel.

1)

2)

odcinku

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późnozm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

..
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięda
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowa)
Rozwój kultury fizycznej uczestników
Ok. so osćb
oraz ich integracja
Zaspokojenie potrzeb uczestników
spływu

Sposób monitorowania rezultatów/źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Monitoring na podstawie listy zgłoszeń

Monitoring na podstawie listy zgłoszeń

Ok. 50 osób

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w oferde oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Jesteśmy organizacją społeczną działającą na rzecz bezpieczeństwa i życia mieszkańców od 120 lat. Od kilku lat corocznie
organizujemy

spływ kajakowy w ramach integracji społeczne.

naszych szeregach posiadamy ratowników
bezpieczeństwem

uczestników tegorocznego

W spływie bierze udział corocznie około 50 osób. W

medycznych jak i również ratowników

wodnych, którzy będą czuwać nad

spływu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Wynajęcie kajaków i dowóz osób
2.
Zakup potrawy regionalnej - kugiel
3.
Ubezpieczenie uczestników
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

1200,00

1000,00

200,00

700,00

450,00

250,00

100

50,00

50,00

2000,00

1500,00

500,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
ofere ntaf49włt
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega( ją)*/zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent*/oferenci*
składający niniejszą ofertę nie zalega( ją)*/zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewielencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Przedbórz Data 03.08.2020r.
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(podpis osoby upowaźnionej lub podpisy
osób
upowaźnionych
do
składania
oświadczeń woli w imieniu oferentów

.

