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do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zalączniki

z dnia...,...............tpoz. ...)

Załącznik nr 1
Urząd Miasta i 0miny w §ztumie

WZoR
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RoszczoNA oFE RTA

REALIZAC, l ZADAN lA PU BLl cZN EG

o

2018 -ilĄ-

ż5

POU@ENIE co do sposobu wvpełniania oferwl
Ofertę należy wypełnić wylącznie w biaĘch pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdĘ, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślićniewlaściwąodpowiedź, pozostawiając
prawidłową, Przykład :

"pegłeranłet/niepobieranie*".

!.
1.

Podstawowe informacje o złoźonejofercie

Organ administracjl publiczne|,
do którero adresowana iest oferta

2. Tryb,

w którym dożono ofertę

3. Rodzaj radania

publicznąorl

ł. Tyfuł zadania publicznego
5.

Termin reatizacii zadania publicznego2l

Miasto iGmina Sztum
Art. 19a ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publiczneso i o wolontariacie
Ochrona i promocja zdrowia
Spotkanie w zakresie promocji i ochrony zdrowia w dziedzinie trychologii
oraz kosmetolosii dla mieszkańców sołectwa uśnice - paroarv
Data
16.o5.2018
Data
14.06.2018
rozpoczecia
zakoncrenla

!l. Dane oferenta (-ów}
1. Naapa oferenta (Ów), forma prawna, numer Kraiowego Reiestru Ędowego lub innej ewidencii, adres siedziby oraz
adres do korespondenc|i fieżeli Jest inny od adresu siedzibyl
Stowarzyszenie ,,Razem RaŹniej - UŚnice Parpaq/' KRs 0000623 467,82-4@ sztum, Uśnice23A
2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
Ęm dane osób upoważnionydr do
składania wyiaśnień dotycącyń ofeńy (np,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres stronv internetowei)

Karolina Ołdak - Puchalska tel. 518-770-260

lll. Zakres rzeczotilry zadania publicznego
1. Opis zadania publi*nego proponowanego do realizacii wraz 3e wskazaniem, w szczególnośći cetu, miejsca
odbiorców zadania oraz przewidyrłane*o do wykorarstania wkladu osobowego lub

jąo

ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaĘ dla Pań z sotectwa Uśnice - Parpary dnia 23.05.2018,
zostaną zaproszeni specjaliści z dziedziny trychologii oraz pielęgnacji ciała. Każda z Pań zostanie

badaniu,

na podstawie którego ekperci dopasują odpowiednie zabiegi

araz

udział około 50 osób, mieszkańców sołectwa Uśnice- Parpary. Z uwagi na brak świetliryw

spotkanie odbędzie się na Gapiorach w Parparach. Priorytetowym celem zadania jest edukacja mi
'} Rodr"j zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy
publicznego i o wolontariacie.
2}Termin
realizacji zadania nie może być dłuższyniż 90 dni,

z

dnia Z4kwietnia 2003 r, o dzia|alności pożytku

L

w zakresie

pielęgnacji ciała oraz skóry głowy i włosów.

z

uwagi na to, że jesteśmy

towarzyszeniem i nie posiadamy jeszcze żadnych dóbr materialnych, planujemy zakup serwisu kawowego.'

jest nieadekwatny do jego ceny zakupu. Panie czekając w kolejce na swoje badanie będą
ze słodkiego bufetu i napić się kawy z senrisu. Dziękitemu stworzymy miłą atmosferę. Dodatkowo

dzenia warsztatów potrzebne są ręczniki, waciki, chusteczki, rękawiczki jednorazowe a także

uchoŚcieralna

do zobrazowania problemów skóry. Koszty zatrudnienia specjalistów zostaną po

stron

W kalkulacji użyto cen ze strony internetowej, a Stowarzyszenie prowadzi rozmowy z
warsztaty odbyło się za darmo.

2. Załladane rezultaty realtzacii zadania publicznego

integracja mieszkańców §ołectwa Uśnice - Parpary;
podnosze
zwię

n

ie poczucia własnej wa rtościuczestni ków;

kze nie

m

otywacj i do

a

ktywnego rozwoj u oso bistego;

poprawa współprary mleszkańców sołectwa oraz podnoszenie własnych umiejętności poprzez
technik makijażu oraz pielęgnacji skóry głowy.

lV. Szacunkowa kalkulacia

kosztów realizacji zadania publicznego (w pnypadku wĘkszej liczby

kosztów

istnieje możliwośćdodania kolejnych wierszy}

Rodzai kosztu

Ko§rtcalkowĘ

do poniesienia

(zr}

zwnkrslrouanei

b.

do ponieslenia
ze środków

dotacli'}

finansourych

tdl

wlasnycĘśrodków
pońodzących r
innych źródeł,
wkładu osobowegp
lub rzeceowegołt

lzłl

1

2

Zakup serwisu kawowo-deserowego (szklanka, taler.yk
deserowy, cukiernica, dzbanek na mleko, §erwetnlk)

!xlo,0o

30o,00

0,00

Akcesoria pomocnicze (waciki, ręczniki, Ghusteczkl

1(xr,00

&},(Xl

20,00

Poczęstunek {kaura, }rerbata, napoje zimne, clasto}

100,00

100,0o

0,00

Materlaly szkoleniour€

100,00

l00,00

0,m

t20,&l

o,fi}

120,00

120,00

0,00

120,(x,

2325,0o

0,{X}

2325,0o

ęcrniki

jednorazowe.
iednorazowe)

3
ą
5
6

papierowe, Ękawiczki

{tablica §uchościeralna}

Praca sp€ciallsł trycholota łh*!Xhł - pneprowadzenle
szkolenia oraz badania uczestników

Pracó §pecrali§ty kosmetologll

4h*!Xlzł

przeprouradzenie srko|enia oraz badania uczestników

Praca społeena pięciu cdonków Sbwarzyszenia

-I

przy8otowani€

i

-

koordynacja projektu, patronat ned
waBztatami, rozliczenie projektu, upkczenie ciasta

5ł3lh*l5zł

') W".tośćkosztów ogólem do poniesienia z dotacji nie może pnekroczyć 10 000 zt.
a}W

pnypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

Oświadczam(-y}, że:

1)

2}

3)

proBonowane zadanie publiczne Ędzie realizowane urytącznie wzakesie dziatalności pożytku ptlblicznęo oferenta;
w ramach skladanej oferty pnewidujerrry pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adreętów zadania;

rrszystkie podane
ifaĘcznym;

4) ofurent*/oferenci*
podatkowych;
5}

w

ofercie oraz zaĘcznikach informacje

są zgodne z

aktualnym §ranem flawnym

składaJący niniejvą ofertę nie zahga (-ią}*lzalega {-ią}ł z opłacaniem naleźnościz

sułu zobowiązań

oferen§/oferenci*

sktadający niniejszą ofurtę nie zalega (:ią}*/zalega (-ją}* z oplacaniem należnościz Mufu składek na
ubezpieczenia spoleane.

stu}t/Wf§zEtE

--iluili,aAźnEJ-dmornnnnr
tŃmtał 82,ł00$tlll
(podpis osoby uporażnioneJ
lub podpĘ osób upo.sażnaonych
do skfadania oświadczeń woli w imieniu
oferenta}

Załatrnik:

Np 5?Ó?Żi9l

52

;*;slr"*

zarejestrowany w Krajowm Rej€§tn€
r orlginałem kopla aktualnego wyĘgu z innego rej€stru fub ewidencii.

W pnypadku gdy oferent nie jest

'rrr.d3.&,
Ędorvym

-

łiltr

potwierdzona za zgodność

