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1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest:oferta
2;:Tryb,:w którym złożono ofertę

11.Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adresdo korespondencji(jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Społeczne Stowarzyszenie ,,Forum Pruszków", KRS 0000318673, REGON 141695004 NI P 534241221 1 adres: 05-800
Pruszków,ul. Wokulskiego 13/29, nr konta bankowego 02 2030 0045 1110 0000 0270 4720
2. !nne dodatkowo :dane :kontaktowa; w

Osoba kontaktowa: Tomasz Bartłomiejczuk Tel 697 394 806

tym dane osób upoważnionych da

tom asz.ba rtłomieiczu k@gala ktvkagier.com

składania wjaśnień

dotyczących oferty (np.

Rumct telefony, adres: pacąt+ dłektfÓrticzrlej
nurńdr faksu, adres strony :intetnót(5we

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególnościcelu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców !ądąniągt !pyęWlgywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
adanie będzie realizowane w Liceum im. TomaszaZana w Pruszkowiew dniu 29 września br.
badaniebędzie adresowane do mieszkańcównaszego powiatu, którzy są miłośnikami wszelkiego rodzajugier planszowych (w tym gier
trategicznych i historycznych l rozrywek umysłowych, miłośników fantastyki, dzieci, młodzieżywraz z rodzicami. Sponsorami będą
roducencigier w tym Wizards of the Coast, Ultra Pro, Bard i Rebel. Gośćmiimprezy będą pasjonacigier z całej Polski.

Celami imprezy będą:

>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

promowanie gier planszowychoraz fantastyki jako formy spędzania wolnego czasuo wielu walorach
promocja Powiatu Pruszkowskiego;
aktywizacja różnych grup społecznychPowiatu Pruszkowskiego;
rozwijanie u miejętności służącychzdobywa niu wiedzy;
zdobywanie wiedzy;
stymulowanie rozwoju zainteresowań grami planszowymi i fantastyka
umiejętność pracy w zespole, rozwijanie umiejętności obiektywnego oceniania pracyswojej i kolegów
rozwijanie sprawności manualnej;
kształtowa nie poczucia estetyki;
Ćwiczenia dokładności, staranności w pracy;
zdobywani wiedzy z zakresu historii i ekonomii;

rozwijanie wyobraźni i logicznegomyślenia.

lanowana liczba uczestników z powiatu Pruszkowskiego, gmin Pruszków, Nadarzyn, Brwtnów, Piastów i Michałowice (gracze i widzowiel

00-400 osób. Uczestnicyzostaną powiadomieni o wydarzeniu poprzez media społecznościowe.
kład rzeczowy to gry planszowei akcesoria,makiety, materiały reklamowe i promocyjne. Wartość wkładu rzeczowego szacujemyna
000,00 zł. Dodatkowo od sponsorów otrzymamy gry o wartości około 3000,00 zł , które będą przeznaczonena nagrody dla uczestników

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładanymi rezultatami jest realizacja celów wyżej wymienionych
IV. Szacunkowa
kalkulacja
kosztów
realizacji
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

Koszt

do

całkowity

poniesienia
Z

(zł}

wnioskować
ej dotacji;]
[zł)

do poniesienia
ze środków finansowych
własnych; środków
pochodzących z innych

źródeł, wkładu
osobowego jub
rzeczowego4}
Z

2 300,00

Nagrody dla uczestników

wkład rzeczowy
Koszty ogółem

6 000,00

0,00

6 000,00

8 300,00 zł

2 300,00 zł

6 000,00 zł

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta

3)Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł
4 )W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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2) w ramach składanej oferty przewidujemy f)ebłet:atlłe*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/oferenci*

składający mniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/załegcP(jął*

z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;

5) oferent*/oferenci* składającymniejsząofertę nie zalega(-ją)*/nrłegaF-(-łął*z opłacaniemnależnościz tytułu składekna
ubezpieczeniaspołeczne

qp r«.«~ ®o«<ll;«.«' .n"«q,' V }a- PW."~
{podpis osoby upoważnionej

V

lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

.2:Qś1.8..x..
Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

