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2Cr6 -18UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI
POUCZENIE co do sposobu

wvpelniania

2

1

NIA PUB

ofertvi

I

ofertq naleiy wypetnia wylqcznle w biaiych pustych polach, zgodnle z instrukcjami umieslczonymi przy poszczeg6lnych polach
oraz w przypLsach.
Zaznaczenie gwiazdkE, np.: ,,pobleranie*/niepobieranie*" oznacza,

ie naleiy

skreSlia nlewlaiciwq

odpowiedi, pozostawiajEc

prawidlowa. Przykiad:,,pebierar+eYniepobieranie*".

l. Podstawowe informacie o zloionej ofercie
1, Organ administracji publicznei,

Bu

rmistrz Miasta i Gminy Btonie

do kt6rego adresowana iest oferta
2. Tryb, w kt6rym zloiono ofertq

4. Tytul zadania publicznego
5, Termin realizacji zadania publicznego''

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poiytku
publicznego i o wolontariacie
Wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalno(ci poiytku publicznego io wolontariacie:
1a) wspieranie rodziny isystemu pieczy zastqpczej;
31) dzialalno5i na rzecz rodziny, macierzyistwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) p rzeciwd ziata nie uzaleinieniom i patologiom spolecznym;
Indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodzicdw
Data
rozpoczecia

07.rr.!6

Data
zakonczenia

31.r2.

J,6

ll. Dane oferenta (-6w)

adres do korespondencii

(jeieliiest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie BONUM, KRS 00004773I9, sl. Pilsudskiego 10A, 05-870 Blonie

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane os6b upowainionych do
skladania wyjafniei dotyczqcy€h oferty (np.

Magdalena Ratz

-

Hernik, tel. 507 361 230, magda.rh@op.pl

numer telefonu, adres poc/ty elektronrczrej,
numer faksu, adres strony internetowej)

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

1l

Rodza; zadania zawiera siq w zakresie zadai okrellonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnolci pozytku
p!blicznego i o wolontariacie.
2)Termin
realizac;izadania nie moze bya diuiszy nii 90 dni.
1

lV.Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacii zadania publicznego (w przypadku wiqkszej ticzby
koszt6w
istnieje rnoiliwo(i dodania koleinvch wierszvl

Rodzai kosztu

Koszt calkowity
(zl)

do poniesienia
z

dotacji3)

.

r.

,

.
,,:",'
1.....

do poniesienia

wnioskowanej

ze

{rodk6w

finansowych
wlasnych, Srodk6w
. pochodzqcych z

:1

.lnnych ir6del,

-.

wkfadu osobowego
lub rzeczowegoa)

tzll

Koszty osobowe

1800

1800

0

lGsrt realltacji d2lalai projektu

2880

200

2680

Koszt wynajmu sal lspr2etu

0

0

0

Koszty administf acvjne

0

0

0

4680

2000

2580

Olwiadczam(-y), ie:
1) proponowane 2adanie publiczne bedzie realizowane wylQcznie w zakresie dzialalnoici po2ytku publicznego oferenra;
2) w ramach skiadanej oferty przewidujemy pe]:)j€+a114niepobieranie* iwiadczed pieniq2nych od adresatdw zadanra;
wszystkie podane
ofercie oraz zalEcznikach informacje sE zgodne
aktuarnym stanem prawnym

3)

w

z

ifaktycznym;
4) oferent*lefu{€e€il-sktadajEcy niniejszE oferte nie zalega (-ia)-/rafega+je+! 2 optacaniem
nale2no{ci z tytulu zobowiqzad
podatkowych;

5) oferent*/€fu+ei€+! skladajEcy niniejsza oferte nie zalega (-jS)-i?€+e€a+q.i! z oplacaniem
naleinoicj 2 tytuiLr skladek na
ubezpieczenia spoieczne.

(podpis osoby upowa2nionej
lub podpisy osdb upowaintonych
do skladania oiwiadczei woliw imieniu

oferenta)

Data
Zafacznikr

W

przypadku gdy oferent nie
z

jest 2arejestrowany w KrajOwym Rejest12e SEdowym
oryginalem kopia aktualnego wyciEgu 2 innego rejestru lub ewidencji.

-'Wartoid kosztdw
ogdlem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyd 10 O0O zl.
'W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

-

potwierdzona 2a zgodno<i

