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UPROSZCZONAOFERTA REALIZAal ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIEco do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie+/niepobieranie+" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową.

Przykład: ,,pobieranie+/nłcpc

ł r nl=+"

1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób

2. Rodzaj zadania publicznegoi)

11.Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym RejestrzeSądowymlub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
ZRZESZENIEEMERYTÓW l RENCISTÓW"WSPÓLNOTA''

STOWARZYSZEN
IE

REGON:013279785, NIP: 5342510557
ul. STANISŁAWA
BERENTA,
nr 12, 1ok.---, miejsc. PRUSZKÓW,
kod 05-800
Tel 607 284 768
Nr konta: 43 1240 6380 1111 0010 8669 3614 PKO

Bogucka Teresa -- Prezes
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień

dotyczących

oferty

Tel 607 284 768

(np. imię i nazwisko

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

1) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dnt.

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wyprawy w historyczne regiony Polski. W tym roku będzie to rejon Gołdapi
Wyprawa odbędzie się w dniach 15-17 czerwca. W wyprawie weźmie udział 25 członków naszego Zrzeszenia
Podczas wyprawy poznamy samo miasto Gołdap, które

jest znanym ośrodkiem uzdrowiskowo-turystycznym.

Podczaswyprawy będziemy podziwiać przepiękny krajobraz Ziemi Gołdapskiej. Który uzupełniają morenowe Szeskid
'zgórza. Na południe od miasta znajdują się trzy najwyższe szczyty tego mezoregionu, z których najwyższe (czeska Góra)
ISeniorzy odbędą krótką wędrówkę szlakiem u podnóża tej góry.

lw pobliżu Gołdapi lezy PuszczaRomincka, którą odwiedzimy. w lesie Kumieckim zobaczymy kompleks poniemieckichl
bunkrów.
Zobaczymyteż: Muzeum Ziemi Gołdapskiej, cmentarz żydowski, cmentarz ewangelicki przy ul. Cmentarnej, cmentarzl
lwojenny z l wojny światowej przy ul. Suwalskiej, konkatedra NMP Matki Kościołaz 1560, neogotycki kościół św. Leonazl
1894 Grabowo.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Sposób monitorowania rezultatów /
'T;=: ='a=:'-:.''
źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Nazwarezultatu

25osób
Wyjazd

członków

Zrzeszenia

oraz

Lista obecności

ich

integracja

3
Aktywne spędzenie czasu przez seniorów

dni

wyprawy

i

aktywności

10 Dokumentacja

zdjęciowa.

l Sprawozdanie wyjazdu

5 miejsc

Dokumentacja

Poznanie miejsc historycznych ważnych dla

zdjęciowa

Sprawozda nie wyjazd u

naszej Ojczyzny
Poprawa kondycji fizycznej
sanatoryjnym klimacie

w

Dokumentacja

zdrowym l 3 wyjścia piesze

zdjęciowa

sprawozdanie wyjazd u

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ
/ykorzystane w realizacji zadania

rzeszenieemerytów i rencistów ,,Wspólnota" istnieje od roku 1977. Na co dzień spotykamy się małym lokalu na uli
Berenta. Prowadzimy tam zajęcia integracyjne np. klub dyskusyjny, taneczny itp. Corocznie organizujemy wyprawy
różne miejsca Polski. Jest to bardzo ważny element pracy z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu naszyc
łonków ze względu na status materialny. Członkami są osoby o niskim statusie materialnym, które pozostają aktywn
połecznie tylko dzięki uczestniczeniu

codziennych zajęciachklubu, oraz w formach wyjazdowych. Zasobamite

zadania są środki zgromadzone przez Zrzeszenie w ramach zbiórki darowizn, oraz praca wolontariacka organizator
prawy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

Wartość

z dotacj

PLN
1.

Transport

2

Zakwaterowanie

Suma w

i wyżywienie

rstkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

3500,00

3500,00

0,00

5000,00
8500.00

3500.00

5000,00
5000.00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my),

1) proponowane

że:

zadanie publiczne

będzie realizowane

wyłącznie

w

zakresie działalności

pożytku

publicznego

oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferenta / eki:enciZ składający mniejszą ofertę nie zalegał-ją)+ 4 załega€-jąF z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferenta +-afeln+aiZ składający mniejszą ofertę nie zalega(-ją)+/ zalegil+-jiłF z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowymi / łnł++-właśeiu
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
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
zgodniez przepisami o ochronie danych osobowych

Data

(podpis osoby upoważnionej iub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniuoferentów)
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