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Ul o WoLoNTARlAclE (Dz, U. z2o1o f. Nl234, poz. 1536)l),

REALlzAcJl ZADANlA PUBLlczNEGo

Działalność na rżecz osób ,ł wieku emerńalnym,

\rodza] zaoaTla lUolicznego) )

organi2owanie życia kułturalnego emeMóW rencistóW i inWalidóW; zo19anizowanie jednodniowej
Wycieczki do Lrniejowa,

data,,,,,

zl)ak,-.,..,,..,,,,,,-.,...,.......,..,..
: ilość załączników .....-R:.

oFERTA REALlzAcJl ZADANlA PUBLlczNEGo

PUBLlczNEGo')

PRzEz
GMlNA DoBRoDzll:Ń

(Muł żadania publicżnego)

W okresie od 03,11.2015 l, Clo 13,11,2015 r. ,,,.,,,..,,,

W FoR$nlE
PoWERZENlA REALlzAcJl ZADANlA PUBLlcZNEGoM/sPlERANIA REALlzAcJl ZADAN|A

(organ adńinistraoji pub|icznej)

składana na podstawie pźepisóW działu ll rozdziafu 2 uśtawy z dnia 24 kwietnaa 2003 r.

o działalności pożytku publicznąo i o wolontariacie



l. Dane ofe,enia/ofelenłów])3)

1) nazwa: ,.Po)ski związek EmerytóW,RencislóW i lnwaljdóW

2) lolńa plawna:a|

( x ) stoważysżenie

( ) kościelna osoba prawna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) fundacja

( ) kościelna .]ednostka organizacyjna

( ) inna.,..,.,,.,,.,.,,.

3) numer w Krajowym Rejestrze sądowym, w innym rejestże lub ewidencji:s)

KRs Warszawa 0000109984

4) data wpisu, ąest€cjj lub utworzenia]6l) ,16 
m aja 2a02 |...... .._............ ...

5) nr NlPi575-15-62-577 ,..,,. . .., nr REGoN:000776019

6) adres:

miej§cowość: Warszawa, -.,,,-,,,.,,,,..,, Ul/\l.Jerozolimskie 30

dzielnrc3 lub nna )ednostt€ PornĘnicza,7)

gńinaWalsźawa,,,,.,,,,,,..,,,..powiat:8)Warsżawski,,

Wo]ewódżhro: Mezowieckie

kod pocztowy|oo-o24,. poczta:Wargzawa.,..,..,,.-.-,..,,..,...,,.,,,,Em€l"|]łl"'i|'],';[liiif",,ru*

l,.,,,1 rr; *::l,u,:jYs-.łi9
7) telo22827o915.| .......,,,.,,,..,,..,,,,..,,__,... faks:o228271896 ................._.. . . _..,,,u,rr",r,ill.|]",iu.',].."ujfln".,

e-mall|pzerii,,.. httpJ/,brak,,,..,,, PRzE\\ oD\,]czĄcY'ż1'"' " Zanłdu oddll.l! R/ooo*eeu
,,\-ffił."'-o*ę,r,*, l z sIc.rxli ruoLiiu

..-: Hali.,r or,o,o 1l l"uo
............... y

8) numer rachunku bankowąo:
301 0201 664000031 0201254853
nazwa bankuj ,,.,-,,.,,,- -,.,... PKo BP sA o/Lubliniec,

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do repreze ]towania oferenta/oferentóWl):

a)Danielczuk stefania,,,,,,.,,,,
b)Jelonek Danuia skarbnik

c) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10) nazwa, adres i telefon kontakiowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio Wykonującej zadanie,

o którym mowa W orercie:g)

PzERilo/R w Lub|ińcu,ul-Paderew§kiego 7 , 42-700 Lub|iniec Kolo Dobrodzień



11) osoba upowaźniona do składan a Wyjaśnleń dotyazących ofeńy (imie i nazwisko oraz nI telefonU

Ęorla\towe9o)

, Jelonek Danuta telefon 602862421

12) przedmiotdziałelności poźytku publcznego]

a) działalność nieodpłatna poźytku publicznego
rozdział ll $ 6 statutu Polskiego Związku EmeMóW,RencistóW i lnwalidów

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
częściowa odpłatność uczestnikóW zadania

13) jeżeli ofe.eni /oferenci1) prowadzi/prowadzą]) dzialalność gospodafcą:

a) numerWpisu do rejestau przedsiębiorcóW

b) pżedmiot działalności gospodarczej

NlE DoTYCZY

ll, lnfoamacja o sposobie repreżentacii ofercntów wob€c oĘanu administracji publicznei w.az

z płzytoczeniem podśawy prawnej1o}

NlE DoTYcżY



lll. szczegdowy zakre6 rżeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacii

1. Krótka charakterystyka zadania publicżnego

Zadanie polega na uczestnictwie członkóW PZERi| K9ła Dobrodzień W róźnych formach życia

kultu€lnego,profilaktycznego poprzez zor9anizowanie jednodniowej wycieczkido sko.zystania z
Kompleksu Termalno-Basenowego W Uniejowie,

Realizac.ia zadania popźez ucżestnictwo W różnych fomach kultury przyczyni się do częściowego

rozwiązania problemu, który dotyczy odbiorcóW tego zadania, mianowicie marginalizacji osób WWieku

podeszvm.skutkiem Wykonania tego zadania winno być pżekonanie,że osoby W kaźdym wieku mają

dostęp do uczestnictwa w źyciu społeczno -kulturalnym,

2, opis potrzeb wsk żujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
prżycżyn oraz skutków

3. opis grup adresatów zadania publicznego

członkowie PZERil Koła W DobrodzieniU to osoby W różnym Wieku emerytalnym,osoby o

ślednim,niskim statusie materialnym.

Docelowa grupa adresatów żadania Wyniesje W granicy 45-50 osób.

4, Uzasadnienie pot}zeby dofinansowania z dotacji jnwestycji związanych z .eź|izacją zadaoia

publicznego, W szcżególności ze Wskazaniem W jaki sposób pżycżyni się to do podwyżsżenia

standadu realżacji zadania.'1)

NlE DoTYoZY



5. lnformacla, cźy w ciągu ostalni.h 5 lat ofelenuofe]enci1) otżymał/otr2ymali1) dotacię na

dofinansowanie inwesvcji żwiązanych z rcalizacją zadanja publicznego z podaniem inwestycji,

które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otlzymania dotacji ,")

NlE DorycZY

6. zakładałe cele realizacii zadania pub|icznego oraz §posób ich rcalizacii
-lntegracja środowrska członkóW Polskiego Związku ErnerytóW RencistóW i lnwalidóW, Zarząd Koła

Doblodzleń- poplzez współny wy]azd

- zorganiżowanie Wyc]eczkl ]ako formy organ]zac]i zy:ia k!]turalnego iak żwiedżanie obiektóW całego

KompleksLl Termalno_Basenowego oraz kożystanie ż łód terrnalnych w lJniejowie.

7. Miei§ce realizacji żadania publicznego

UNlEJÓW -zwiedzanje całego Kompleksu Termalno-Basenowego,kożystanie ż basenów ,sauny groty

so]nej,róznego rodza]u rnasaży iwlele innych alrakc]i

8. opis poszczególnych działań wżaklesie Galizacji zadania publicznego1'}

- Załatwianie spraw organizacyjnych zwlązanych z wy;ieczką,

,ProgEm Wycieczki jednodniowej pfzewiduje zwiedżaliie Kompleksu Tefmalno_Basenowego a głównym

celem to są kompiele W Wodach termalnych i korzysiarje z różnych basenóW

9. Harmonogram13)



Zadanie publiczne realizowane W okresie od 03.1,1.2015 r.do 13.11,20,15 r,.

PoszczegóIne działania W zakesie
realizowanego zadania

publicżnego1!)

Terminy rea lzacji

poszczegó|ny

dz]dań

oferent lub inny podm]ot odpowedzia|ny za

dżlałan]e W żakres]e realżowanego żadana
pub]icżnego

Promocja projektU:

lnformacja o Wycieczce do

06.11.2015l

ożqaą {4,cF H?l"?.żk'

naz &i że ttłj< .ł t dccłłJ
J

06. ł1, 2ól5

76. ł/, 2015

''3ąą.1 
qż,ź

2o r-aa '

POLSKl ZWĄZEK
EMERYTÓW, RENclsTÓW i lNWAL|DÓW

ŻARZĄD KOŁA DOBRODZ|EŃ

10. zakladane rczultaty realizacji zadania publicżnego15)

Rezu taty Tfwałe]

-uczestnicy pro]ektu W granicy 45-50 osób korzysta]ąl)ych ż kompiel] W Wodach telma nych co jest

związane z prof la ktyką, ogółern środkóW zapobiegają]ych powslawani! chorób

-Wspólny Wyjazd pogłębra Wiedżę w różnych dziedżinach życja osób W Wiek! emerytalnym

lV. Kalkulacla prżewidywanych koszlów realizacii zadania publicznego

1 , Kosztorys że wżględu na lodzaj kosztów:

9

q

-ś
E

(wzl)
z nnych źródel W tym
Wp]at iopł.t żdlesalóW
żadanla publl@neqo "
|w z1l

w tym Placy śpołecznej

i świadeeń wolontańU§zy

Ws!ępU 45_50 6

l '7a!o

/.Ąd,l,

l5Ę0o
/,hpo,at,



ll

1),.,
2)

]l

]) ,.
2)

lV 2900,00 1500 00

2. Pżewadywane żfódła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji 1500,00żł

52o/o

2 środki finansowe własne''
140o,00żł 48%

3
iT|i'J']:;;3łr ' 'n",ch 

żródeł ogółem (środlir ńnansowe Wymienione

3,1 wpłaty i opłaty adre§atóWżadania publicznego"

32 środkifinansowe z innych ź.ódeł publicznych (W szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budzetu jednostki samoźądu !ęrytorialnego,
funduszy celowych. środki z funduszy struktuńlrych)'"

.zl ..%

33 pozostałe '
.%

4 Wkład osobowy (w tym śWiadózenia Wolontariugzy i placa społeczna

cżłonków) ..o/ó

5 ogółem (środki Wymienione W pkt 1- 4)

2900,00

1a0%



Nazwa organu administracji
publicżnej lub ]nnej jednostki
sekiora frnansóW pUblicznych

kwota środków
(W zł)

lnformacja o tym, czy
wnio§ek (ofeńa)
o pżyznanie
ślodkćNł został Ca)
rozpatlz onyGa)
poz},tywnie, czy teŻ
nie został(-€) jeszcze
rozoatżonvca)

Termin rozpatżenia
W pżypadku
WnioskóW (ofeń)
nierozpatrzonych do
czasu zlożenia
niniejszej oferty

TAKNlE',

TAI(NlE')

TAKNlE',

TAl(/NlE')

3. Finansowe środki z inńych źródet publlcznych2') łlEDoTYczYośobY

Uwagi, któfe mogą mieć znaczenie plzy ocenie kovtorysu:

v. lnne wybrane info]macie dotycące zadanaa publicznego

,l, zasoby kadrowe pzewidywane do wykożystania pży realizacji zadania publicznegou)

osoby z Zarżądu PzERil Koła W Dobrodżieniu

2. zasoby rzeczowe ofercnta/oferentówl) pżewidywane do Wykozysta nia pży rcaliżad)i zadańia8)

Lokal,sprzęt biurowy, ńale ały biurov,,e,



3 Dotychczasowe dośWiadczenia W rea izacji żadań publicżnych podobnego rodzaju (że

Wskażaniem, które z tych zadań reaiizowane były we ,łspołplacy z adrninistracją publiczną)

lntegracja Dobrodżieńsklego środoWiska PZERil

ntegracyjne spotkanie oplatkowe Bożonarodzeniow? W 2012 roku,

żorganizowanie iednodnioweiWyciecżk turystycżne] lo Warsżawy W 2013 roku, obchody iubileuszu
5s-|ecia PZERil Koła w Dobrodżien|u W 2014 rok!.

4, lnformacja, czy oferenVoferenci]) przewidujecd żlecac real zac)ę żadania publrcznego W trybe

o którym mowa W ań. 16 ust 7 ustawy dnia 24 kwetnia 2003 r o dżiałalności pożytku publicżnego

o woIontaIiace,

NlE DTYCZY

ośW]adczam ( y), że:

1) proponowane zadan e publiczne W całości m]eści się W zakresie działa noścr pożytku pub icżne9o

of elenta/of elenlówl]i

2) W ramach składanej oferty przewidujemy pobieranle/niepobieranie]] opłat od adresatóW zadania;

3] ofe,ervofelencl ,esvsa' zwlażaĄVl-T , r,n,ejsża Ufeńą do dn,a -La : t,-r-c! , ",, ',r,- -.'- ,

4) w zakresie związanyń z otwańym konkursem ()fed, W tym z gromadzeniem, pżetwarzaniern

i przekazywaniem danych osobowych, a takźe Wprcwadzaniem rch do systemóW nformatycznych,

osoby, których te dane dotyczą, złoźyły §tosowne oś,ladcżenia zgodnie ż ustawą z dn]a 29 slerpn]a

1997r o ochron e danych osobowych (Dz, U z2002 r,Nr101 poz.926,zpóżń.zm),

5) oferenvoferencil) składający ninie]szą ofeltę e żalega (1ą)/zalegac]ą)l)z opłacanlem należnoścl

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezp]ęczenia społeczne])

6) dane okreś one W części l nin]e]sze] oferty są zg)dne z Kra]owym Reiestlem sądowym/Właściwą

ew]dencją]);

7) Wszysikie podane W ofefcie olaz zalącznikach info,-macje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym,



Emołló!ł R9Ń].tóB i i,^? ]dóv/

(podpis osoby upowaźnionej
lub podpisy osób upowa2nionych

do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta/ofeaentóW1)

Dala. . {2.!.. 1 Q,. 4)Q lÓ n

zaĘczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)
2. W pźypadku wyboru innego sposobu repreżentacji podmiotóW składających ofeńę Wspólną niż
Wynikający z Kąowego Reje§tru sądowego lub innego lł,|aściwego ąestru - dokument
potwierdzający upoważnienie do działania W imieniu oferenta(óW),

r] Niepotrzebne Skreślić,

'] Rodzajem zadania jest jedno lLlb więcej zadań publiczn},ch okeślonych w art, 4 ustaw} z dnia 2,1 klYietnia
2003 r, o dzialalności po4rku publicznego i o wolontariacir.
'' Każd) ż olarcnló§ składaiąc}ch ofeftę wspolną prżedst irvia swoic danc, Kolc,ilri ol§renci dołączajq właścilv€

'' lorma pra"na oznacza forme działalności otganizacri pozarządołei. podniotu. jedno§tki ol3aniża.)jnąi
okreś(oną na podsiag,ie §bowią7riąc)§h pr7€pisó§. s sz.zególBości stowdrłszenic ifundaci.. osoby pr^§Rc
ijednostki orcalizac}jne dżiałajEce lla podsta§ie przepilaw o stosunk Pańśwa do Kościoł3 Kaldickiego
w Rżecz}pospolitej l'olskiej. o stosunku Państs.a do ilrn}ch lośc]ołów i żwiazkóW $!/nanio\ł\ch oral
o gwa.ancjach wołrości sumienia i ,v]żnanja. jeżeli ich c.lc statutowc obcjmują pro*adżcnic dżiałalności
poż,ltku publicznego. uczniowskie kluby Spońołe. ochrtnicze snże pożarne ola7 inne. NależJ 7a7nac7r,ć
odpowiednia for]nę lub lYpisać jnn4.
' Podac ndl$." q L,ciq ( jo le]e.rx lLh <s iJ<1..li,
6]'W 7a]eżności od tego. w jaki Sposób orga.izacja lub p0dl riol powstił,
'] osicdlc. sołccllto lub inna ]ednostka po ocnicza, W}p€Ini€nie nie obolviąZkowe, NaleZJ- \łr,pełnić jeźeli
żadanic publicżne proponołanc do r.aliżacii nla być rea]iZ,)wane \ł obrębie danej jednostki,
3]Ni. l!:pc}niać [ p.żypadku miasla slołecżnego Warsża!,),

') Dot)cży odd7iałów lercnouych. placówek i innvch iednostek organizac}jntch oferenta, Nalełv ł.\,pehićjeśli
7adanie ma b]ć reali7owane $,obrębie danei iednosrki org,iniżacvjnejr! Nałeżi, określić cżJ podśa\\ą są zasad} okreśione § Statucie. pelnonrocnicnYo. prokura czy też jnna

podstawa, Dolyczy t}lko of€ó lvspóInei,
rr]W),pełnić t)lko \ł prżypadku ubiegania się o dofinanso§anie in*,e§l}cji,

PośWladczenie złożen]a ofeńV"'

Adnotacle uzędowe25)



'') opis musi być spójny z harmono$amem i koszior}sem, W prłpadku oferty wspóInej - nal€ży \łskazać
dokładny podział działań w ramach realizacji Zadania publi.znego między składającymi of€ńę Wspólną,
|r| W harmonogramie należy podać t€rminy rozpoczęcia i zakoń€zenia po§żczególnych dżiałań oraz liczbowe
okrcśIenie skali działali pIanowanych prży.ealizacji zad;rnia publicarcgo (tżn. miar adekvatnych dla dane8o
zadania publicznego. np, liczba świadczeń udzielanych ty8odniowo. rniesięcżnie.liczba adresatóq).
'"'oPis z8odny z kosżorysem.
|'l Natery opisac zakladane rezuhaty żadmia publicaegn _ €ry będą tNałe oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni się do rozwiązania probl€mo społeczneg,) lub złagodz i j ego negatywne skutki,
16) Należy uwzględnić w§zystkie planowane kosay. w szcżególności zakupLl usług, zaklup|, ęeczy,
$,yna8rodzeń.

'7) Dotyczy jedynie wspierania zadania publiczl€go.

'3)Należy wpisać koszty bezpośrednio żwiązan€ z celem realiżowanego zadania publicznego.

'') w pr4padku ofefty wsŃlnej kolejni oferenci dołącza.ja do tab€li informacje o swoich kosaach.
:"'Należy wpisać koszty związane z obsługą i admini§tracja realizo\łane8o zadanią które zwiąż€ne Ę
z wykonywaniem działan o charaklerze administracyjnym, nadzorczym i kontfolnym, w t},rn obsługą finansową
i prawną projekfu.
Ż]) wFełni€nje fakuilatywne - umożliwia zawarcie w umowje posranowienia, o ldórrm mowa w }§ 16

ramowego wzoru umowy, §tanowiącego załącznik nr 2 do rozporządżenia Mini§ira Pracy i Polityki Społecznej z
dnia .,,,,...-,,.,,,--,..-.-,..-.,..,.,,. w sprawie wzoru oferty j mnowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
pńliczn€go oraz tvzoru §prawozdania z wykonania tego 7adania. Dotyczy j€dyni€ of€rty wspi€rania r€atizacji
zadania publicznego,

'Ż)lnformac,ie o kwalifikacjach osób. które będą zatrLdnione przy realizacji zadania publicznego. oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy, W prżypadku oferty wspólnej naleł przyporz4dkować zasoby kadrowe do
dłsponujących nimi oferentów,
'-' Np, lokal. sprzęL mateńały, W prz}pad].-u oferty wspólnej naleł prryporządkować żasoby rzeczowe do
dvsDonuiacvch nimi oferentó!\.ń bdpis ńu,i byc zgodn} ż a\tualn}nr stanem titktycznym i prawnym, niezależnie od tego, ki€dy został
wydany,

'J) Wype}nia organ adminisiracji publiczej.




