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PROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADANIA PU BLI CZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypefniania oferty:
Ofertq nale2y wypelnii wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszcz
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w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,

ie nale2y skre6lii niewlaSciwq odpowiedi, po

praw idfowq. Przyklad:,,pebiera+id/niepobieranier"
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Podstawowe informacje o zloionej ofercie
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Obronno66 paristwa i dzialalnoSd SZRP
Szkolenie w zakresie zagadnief proobronnych dla zainteresowanych

mieszkaric6w Gminv Blonie.
01.10.2016
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31.10.2016
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KLUB SPORTOWY NO LIMIT ASSOCIATION, stowarzyszenie, zarejestrowany pod Nr 282 w ewidencji

Uczniowskich Klubdw Sportowych i klubSw sportowych dzialaj4cych w formie stowarzyszef, kt6rych
statut nie przewiduj4 prowadzenia dzialalno6ci sportowej, prowadzona przez Prezydenta M. St. Warszawa
ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
REGON 147101980

; NIP 5252579723

Dominik G6rski- 601 155 519

dominik.gorski@nolimit.waw.pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie dzialafr proobronnych, tj. taktyki,
bezpiecze6stwa posfugiwania siq broniq, strzeleckie. Wszystkie szkolenia bqdq prowadzone przez
wykwalifikowanego instruktora, posiadajqcego stosowne uprawnienia. Szkolenia strzeleckie - pistolet, karabin
odbedq siq na strzelnicy, gdzie pod okiem instruktora, polaczone zostanq teoretyczne umiejqtno6ci kursant6w w
zakresie taktyki z praktycznymi strzeleckimi. Utrwalone zostanE umiejqtno5ci nabyte na wczeSniejszych
szkoleniach, a na koniec kursanci zostanq poddani wewnQtrznemu egzaminowi z nabytych umiejqtno5ci.

-

1 ) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadari okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziafalnoici po2ytku publicznego i o wolontariacie.
2 )Termin realizacji zadania nie moze

byi dtu2szy

ni2 90 dni.
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lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby kosztdw istnieje mo2tiwoji dodania
kolejnych wierszy)

O6wiadczam(y), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalnoSci po2ytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie iwiadczeri pieniqinych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega z optacaniem nale2noici z tytulu zobowiqzai podatkowych;
5) oferent sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega zoptacaniem nale2noici z tytulu skladek na ubezpieczenia spoteczne.

(podpis osoby upowainionej lub
podpisy os6b upowainionych
do skladania o$wiadczed woli w
imieniu oferenta)

Data

olo'1 . zotF

Zalqcznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym
aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.
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,Wartofi koszt6w og6lem do poniesienia

realizacji zadania publicznego.

-

potwierdzona za zgodno6i

z dotacji nie mo2e przekroczyi 10 000

zf.

z

oryginalem kopia

arW przypadku wsparcia

