Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR
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*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1)

Urząd Miasta Kołobrzeg
Organizacja dostawy paczek dla samotnych i najuboższych mieszkańców
Miasta

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Fundacja WOLNE MIEJSCE
ul.Zawiszy Czarnego 2/5
40-872 Katowice
NIP 6342873088
KRS 0000638164
biuro@wolnemiejsce.pl
www.wolnemiejsce.pl
+48 694 019 254
Mikołaj Rykowski

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

+48 694 019 254
biuro@wolnemiejsce.pl

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Organizacja dostawy paczek dla samotnych i najuboższych mieszkańców
Miasta
Data
08.04.2020
Data
12.04.2020
2. Termin realizacji zadania publicznego2)
rozpoczęcia
zakończenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
1. Tytuł zadania publicznego

Organizacja dostawy paczek dla samotnych i najuboższych mieszkańców miasta to otwarta akcja społeczna zainicjowana przez

fundację Wolne Miejsce w wielu miastach Polski, mająca na celu dotarcie w okresie świąt wielkanocnych do najbardziej

1)

2)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

potrzebujących mieszkańcom danej gminy. Paczki świąteczne zawierające zamknięte produkty spożywcze oraz podarunek
ufundowany przez fundację oraz lokalne firmy realizujące przez swoją pomoc, politykę społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa, stanowi symbolicznie i dosłownie rodzaj wsparcia i gest solidarności wolontariuszy z osobami
dotkniętymi cywilizacyjnym problemem osamotnienia.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Pomoc społeczna osobom samotnym,
wykluczonym i zagrożonym
wykluczeniem społecznym.

200 osób

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Weryfikacja poprzez liczenie przekazanych
przez wolontariuszy paczek

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Fundacja Wolne Miejsce to sztab ponad 1000 osób działających obecnie w całej Polsce na rzecz osób
dotkniętych cywilizacyjnym problemem samotności. Jej założyciel, Mikołaj Rykowski wraz ze swoją żoną
Jolantą, dostrzegając ten problem w losie swojego sąsiada z blokowiska i zapraszając go 20 lat temu do
wspólnego stołu w Wigilię Bożego Narodzenia, zainicjowali organizację masowych wydarzeń skierowanych
do osób samotnych. Dziś odbywają się one pod patronatem honorowym wielu miasto w Polsce, do których
należą m.in. Warszawa, Olsztyn, Łódź, Wrocław, Radom, Tarnów, Kalisz, Rumia i 18 miast GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Od 8 lat, każde wydarzenie organizowane przez fundację Wolne Miejsce cieszy się
ogromną popularnością wśród osób samotnych i potrzebujących oraz ogromnym zaufaniem wśród
samorządowców ze względu na unikalne doświadczenie organizacyjne osób zaangażowanych w organizację
Wigilii lub Śniadań Wielkanocnych dla Samotnych. Fundacja utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnego
wsparcia darczyńców i nie jest dofinansowana na stałe z żadnych programów narodowych i zagranicznych.
Każdorazowo przy organizacji wydarzeń główną formą wsparcia pozyskiwaną przez fundację jest wsparcie
rzeczowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Przygotowanie paczek świątecznych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN
15000 zł

Z dotacji
5000 zł

Z innych
źródeł
10 000 zł

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data ........................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

