
STOWARZYSZENIE
IU.h SeDiora 50 +

ul. Spółdzielcza 6
55-081 Mietków

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 kwietnia 2016 r.poz.S70

Załącznik nr 1Wp!. 1 Q. 05. 2016
L. dz.~.~QJ;8j.1D.{G Zał,.Q'_'

Do załałw _ Termln.__

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co 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* jniepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie* jniepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

n. Dane oferenta (-ów)

~'#'W" 1,,~, ;W;;(~:i]."" ..• :r'I;,:",;~/,:~,~'''':';,'.':;e,
o- er: KraJowego ReJęstru

"_~~resusiedziby)

I ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

2



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
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Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemY'I309sieI6i1ie*jniepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4} oferent*joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*jzelega (i!!)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent* joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* Izala.ga--'-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne .
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)
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Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4 )W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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