
wPLYNiLa
sekretłił urzędt'l.Łkki€to

w Dobrodzidi;

PouaE lE co do loolobu w!€rńbnl. orertv:
of€nę naleźy wypelńić wy|ąanie w biavch pustych pola.h, z8odnie . in§tfukcjami umigrc.onymi pży posżcżególny.h polach

zaznacz€ni€ gwiażdką, np.:,,pobielani€i/ni€pobier.nie*" ozmcz3, źe n.leą 5kleślić niewlaściwą odpowiedź, pouostawiając
plaWidłoWą, Pąykłąd,,,F€b.eł#'/n,epob,elón,e'',

l. Podstawowe inłormacje o żłoźonej ofercie

UPRoszczoNA oFERTA REAL|zAol ZADANlA PUBLl

ll. Dane oferenta (-ów)

lll. zakres necżowy żadania publicrne8o

1)Rodzaj 
zadania .awiela się w zaklesie zadań okleśonvch W ań,4 ustawy z dnja 24 kw]etni. 2oo3 r, o dżjaia ności pożyiku

publ]czneto i o Wo]óntariać]e,

')Termin re!lhacjiżadania n]e moźe byćdlużsży niż 90 dni,

1

1. organ adminin.acii publac.nej,
do tt,óf€to adr€§oyana iesl ofeńa

Gmina Dobrodzień

2. Tryb, w którYm zlożono ofeńę Art. 19a u§lawy. dnia 24 kwietnae 2003 r. o dzialalnoś€i pożytku
publiczne8o i o wo|ontariacie

3. Rodzai 2adania publicrnego1l Dzia]alność na rzecz osób W wiekL] emerytalnym/

4. Tytul zadania Publicznego
organizoWanieźycia kulturalne8o emerytóW,rencistóW i

inwa lidów,2olga n izowa n ie jed n od niowej Wyciec, ki na trasie Dobrodzień-
Ktodzko-Xudowa zd.ói-szczeIinlec Wie|ki i okolice.

5. Termin reallzecji zadania Publicrneto''
Data
rozpoczęcia

ot.to.żo17 Data ]o.to.2ot7

1. Narwa oferenta {_ów), fo.ma prawna, numer Krajowe8o Beiestru sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adre§ do łoreśPond€ncii fieżeli ien lnny od adre§u sied.lby)
Polski zwiążek Emerytóur,Rencistów i lnwalidów,forma prawna_nowarżYszenie KRs 0000109984 pod Nr 97 z siedzibą w
Wars2awie,ul,Al.Jerożolimskie 30,.dles do kor€spondencji: PzERilo/Rw lublińcu ul. PaderewskieBo 7,42-700 Lubliniec
Kolo Dobrodżień.

2. lnne dodatkowe dane kontalitowe, w
tym dane osób upowaźnionych do
składania wyjaśnień dołczących oferty (np.

nume. t€l€fon,], adres poaty eleknońic!nel,
numer faksu, adres stronY internetowei)

osoby Upoważnione do repreż€ntowania ofer€nta:
a/Danielczlk stefania , Pr2ewodnicżąca PERilKoła w Dobrodzieniu,
b/elon€k Danuta - skaónak PzERil(oła wDobrodzieńiu,
osoba do skladania wyjaśnień dotyczących oferty; Jelonek Danuta Tel.kom-
6o2a62421

1. opis żadanla Publicznego proponowan€go do r€alizacji wraz z€ wskazaniem, w szcz€Eólności celu, mi€jsca i€to
,ealiaacii. aruo odbiorśiw zadania oraz

nie publicżne to zorganizowanie jednodniowej Wyci€czki na trasie Dobrodzień-Kłodżko-Kudowa Zd

cżeliniec Wielki, dla grupy 45-50 osób członków PZERil Koła Dobrodżień,Realiżacja zadania poprżez lrczestni

różnych formach kultury jak w WYc]eczkach krajoznawcżo turystycznych,itp, Pżyczynia się do cżęściowego rozwiązan

lemU,który dotyczy odbiorcóW t€8o zadania a mianowicie mar8inaliżacji osób W wiekU podeszłym,skutkiem wykonrn

żadania wanno być pnekonenie,źe o§oby w każdym wi€ku mają dostęp do ucze§tnictwa w życiu społecżno



lturalnym,Organizacja wycie€zki do realiżacji w terminie 05-10-2017 r, Częś€iowa odpłatność pokrycia

czestnikóW Wycieczki cżyli Wkład Masny.

2. zakladan€ rezultaty r€aliza€ji zadania publicznego

Przygotowanie grupy do Wyjażdu na Wyciecżkę jednodniową,

- Rea iżacja zadania zakłada osią8nięcie poniższych rezultaióW;

W zorganizowanY sposób żwiedżania s2aku tu.ystycznego od Kiodżka-Kudowy Zd.ój szcżeliniec Wieki

lice.Podniesienie sprawności fizycznej,poznanje różnych miejsc turystycznych oraż żachęcanie

konywania WłasnYch słabości i poprawy samooceny-Efektem realizacji zadania będżie podsumowanie wyjazd

a Wycieczkę Wszystkich ucżestnikÓW.

lv.szacunkowa kalkulacja kosztów.ealiżacji zadania publiazne8o (W pPypadku więkżej liczby kosłóW
istnieje moż]iwość dodania kolejnych wierszy)

Ę.

Rodzaj kosztu

{zn

(,l} włas.ych, środków

wkładu osobowego

{zł)

1 transpoń 1800,00 15o0,0o 300,00

2 Przewodnik z PTTK 36ą00 ą00 360,00

3 zakup materialow 50,00 0,00 50,00

(oszł ogół€m: 2z7o,oo 15oo,0o 770,oo

1) proponowane zadan e publiczne będż e rea trowaneWylącżnie W zakresie dżlala nośc pożytku pObl]cżnego oferenta;
2) w ramach składane] ofeńy pneW]dujemy pob]eran]e*/n]epob]eran]e* śW]adczeń pien]ężnych od adresatóW zadania]
3) wsżystkie pod.ne W oferce or.ż za|ącżnikach inform.cie 5ą zgodne z aktlalnym stanem prawnvm

4) ófereńt*/óferćń.i. śkładają.V niń ejsżą ófertę nie za]e8ó ( ją)./za eBa (-ją). z op|a.anjem n.leŻnoŚc z twuł! zobowiązań

r]Wańość 
kosztów oBóiem do ponjesien]a ż dotac]inje może przekroczyć 1oooo zl,

a w przypadku wsparca realiżacj zadaiń publlcżie8o,



5) of.rentJ/ofelenci' skladający niniei,ą o'eńę nie blesa (,ją)ł/zal€$ (,ją)t z opłacaniem należności ż Mulu składek na

Ubezpieczenia spoleczne.

PoLsKl ZwlĄzt(
FiBńóE f,.Ń,ó.,l "Ąr'+lilż.iódńiaa, r,r. L. , ,fi , 9' pł.klż$ l

lmątrjtl rt9lli.iói i łtrilidirt
* xń,nbDajg'i. ,3

1podpsosobyupowazn,ońe]
]ub podpisV ósób Upowarnionych P.z. E. F.
do ikbd.ńia o.wiadcż.ń woli w,.'"n'u sKłRBNlK Kot_Aol..€ntż) \\ D^gl.t.l ,.Jniu,1e(aft{Ź

l
zJ..tnlł:
W prźvpadku gdy of€.eń nie jest zar€jestrcwanY w (ń]iowym Reiestże

z ory8inaiem kopla akualn€8oWciągu z inn€8o,ejeśtru lub ćwidencji,

/ł aq łpttr,*l,"

sądowym - potwierdżona :. zPdność




