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ROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wvoelniania oferty:
ofertq nale2y wypetnid wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymipray.posacregolnych.polac;r".*._
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ofercie

l. Podstawowe informacje o zloionej
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Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
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Poprawa jako5ci gospodarowania i zarzqdzania sprzqtem sportowym
KS Blonianka
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ll. Dane oferenta (-6w)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Zadaniepublicznedot.zatrudnieniaosobywKlubiesp"r*
bgdzie za utrzymanie w naleZytym stanie technicznym i esietyce sprzgtu magazynowego w tym

stroj6w sportowych. Celem zadania jest zatem, poprawa funkcjonowania fS Blonianka w trakcie
rozgrywek pilkarskich poprzez utrzymywanie sprzqtu sportowego i godne reprezentowanie Klubu oraz
Gminy Blonie.
Miejscem realizacji zadania publicznego bgdzie Gmina Blonie. Swiadczona usluga bqdzie dotyczyla
wylqcznie zasob6w magazynowych KS Blonianka, kt6re s4 wlasnoSci4 Klubu sprzgt dta ot<. tOO
zawodnik6w
''
-.

''

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okreSlonych w art. 4 ustawy
publicznego i o wolontariacie.

Termln realizacji zadania nie moie byi dtuiszy ni2 90 dni.

z dnia 2lkwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poiytku
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lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby koszt6w lstnieje

moiliwoii dodania kolejnych

OSwiadczam(-y),

wierszy)

ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalno5ci po2ytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pebieranie*/niepobieranie* Swiadczeri pieniqinych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sQ zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym;
4) oferent*/e{e+enei* sktadajqcy niniejszq ofertQ nie zalega (-jq)*/z+hga-(-jE+* z oplacaniem nale2noSci z tytutu zobowiqzari
podatkowych;
5) oferent*/efe+enei* skiadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*/*alega{q}* z oplacaniem nale2no5ci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoteczne,

t\n*,,*

I'1,$r/
](LUB SPORTOUVY
Bt-ONIANKA
05-870 Blonie, ul. Legion6w 3A
NIP 1181898174

c*2L
(podpis osoby upowainionej
lub podpisy osdb upowa2nionych
do skladania oSwiadczeri woli w imieniu
oferenta

)

Data .............
Zalacznik:

W

przypadku gdy oferent nie
z

jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym

oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

"' Warto5i koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie mo2e przekroczyi 10 000 zl.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

a)
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potwierdzona za zgodno5i

