STAROSTWO POVHATOWE
w Pruszkowie

2018 -10- 0 9
UPROSŻĆżóRAADFERTA
REALIZACJIZA
1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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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
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Społeczne Stowarzyszenie ,,Forum Pruszków", KRS 0000318673, REGON 141695004 NI P 534241 221 1
Pruszków, ul. Wokulskiego 13/29. nr konta bankowego 02 2030 0045 1110 0000 0270 4720

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w

Osoba kontaktowa:

tym dane osób upoważnionych do

tomasz.ba rtłomieiczu k@galaktvkagier.com

składania Wjaśnień dotyczących oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej
numer faksy, adres stró Enterneto

adres: 05 800

Tomasz Bartłomiejczuk Tel 697 394 806

) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 t'stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego
i o wolontariacie.
2)Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego
ólności celu, miejsca jego
ręąl
:adanie będzie realizowane w Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Impreza będzie realizowana w okresie podanym w pkt 1.5
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mi imprezy będą:e gier planszowych oraz fantastyki jako formy spędzania wolnego czasuo wielu walorach;
>

promocja Powiatu Pruszkowskiego;

>

aktywizacja różnych grup społecznych Powiatu Pruszkowskiego;

>

rozwijanie u miejętności służącychzdobywaniu wiedzy;

>

zdobywanie wiedzy;

>

stymulowanie rozwoju zainteresowań grami planszowymi i fantastyką
umiejętność pracy w zespole, rozwijanie umiejętności obiektywnego oceniania pracy swojej i kolegów;

>

rozwijanie sprawności manualnej;

>

kształtowa nie poczucia estetyki;

>

Ćwiczenia dokładności, staranności w pracy;

>

zdobywani wiedzy z zakresu historii i ekonomii;

>

rozwijanie vwyobraźnii logicznego myślenia
o, gmin Pruszków, Nadarzyn, Brwinów, Piastów i Michałowice (gracze i widzowie)
arzeniu poprzez media społecznościowe.
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2. Zakładane rezultaty reauzacli zadania publicznego

wyżej wymienionych
IV. Szacunkowa

kalkulacja

kosztów

realizacji

zadania

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt

do

całkowity

poniesienia
Z

(zł)

wnioskowan
ej dotacjią
(zł)

Nagrody dla uczestników
wkład rzeczowy

do poniesienia
ze środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z innych

źródeł, wkładu
osobowego łub
rzeczowego
tzł)

2 300,00

2 300,00

6 000,00

0,00

6 000,00

2 300,00 zł

6 000,00 zł

Koszty ogółem
Oświadczam(-y),że
s) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zt
4 ) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy ląabiei:atge'/niepobieranie+ świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
fa ktycznym;

4) oferenta/oferenci' składającymniejsząofertę nie zalega(-ją)*/nłegaF-ł-łd' z opłacaniem należnościz tytułu zobowiązań
podatkowych;

5) oferenta/oferenci* składającymniejsząofertę nie zalega.(-ją)'/Ulega--(-ją)*z opłacaniemnależnościz tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

jpodpis osoby upoważnionej
J
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)
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Załacznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym RejestrzeSądowym potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

