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UPROSZCZONA 0FERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLIC

POUCZENIE co do sposobu `Arypełniania oferty:
Oferę  należy wypehić wricrie w Dabdi  pusuch  polach,  zgodrie z  hstukdami  uriestczonymi  przy poszczegóh)m  Fdach
oraz w przypisach.
Zazmczerie   gvriazdką,    np.:    ,pobieranie+hiępobienank3"   Qznacza,   że    należy   skrĘśfts   nie^Aaśch^@   m^ńaż,    rKosbMąąc

prawidłową.  Przykład: „pcbierar:ie*/niepobieranie".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

11. Dane ofercnta(-tów)

---I

Stowarzysżanie iDSUM Rzepiennik śtrzyżewski368
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Grażyna Włodyka 506800495 arazvnawlodvka@_i ntena. Dl
•.._,.-:.i-.;-:.,``...ffi" osoby upoważrionej do sk"riia

Marzena Bryndal 6692G0177 marzenciab7@interia.pl
: #   wxjaśnl®ń dotycżących of®fti/ {np. imię i nazy`ńsko,
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111. Zakres rzeczowy zadania publiczneg0

{:,J~,`ą#Łźadaniaftbllozn®go Kwiaty wokół nas

. Termin ręalizacji zadania publlcznegoS
Data   -rozpoczęeb               ± 25.07.2022 Datia,_zakońGzfflia 25.08.2022 `

3.Synt®tycznyoplszadania(wTazzowskażan]emrfwq5Caj®gor®alkacJl)'';`
:,t_-: ŁvlmE-EE ',-:  ,`-_t:'-{.•„,ą,.-`,}`.-L^:`-

Zakup cebulek. sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich oraz krzewów, przeznaczonych do ukwiecenia terenu wokół
Szkoly Podstawowej w Rzepienniku Biskupim, Przedszkola  w Rzepienn iku Biskupim oraz skwerku na rynku. Zakupione

zostaną także nawozy, aby można bwo w odpowiedni sposób dbać o rośliny w czasie ich wzrostu.

Celem zadania jest podniesienie estetyczności w)Żmieszkańcówsołectwa(planujemyzaprosićmieszkej wymienionych miejsc, zagospodarowanie terenu i zaktywizowanieańcówdowspółpracy).Posadzenieroślinbędzieostojądlapszczółi

innych zapylaczy, co jest bardzo ważne. Teren zyska nowy wygląd.

{) 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.).
2) Termin realiza`cji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4. Opis żakładanych rezultatów realizacji zadania publiczTtego                    #[Ł"

Nazwa rćzultam

---piaftowany Poziori Osiągłlięciar®zultatów(wartośćdoc®iowa)T_
Sp®aób mónitorein/an ia rezuitatów / źródło

iriformaeji o osiągnięoiu wskaźrika

ReMritalizacja terenu( wykonanie 3 Obiekty Lista obecności, fotorelacja, zamieszczenie
rabatek, nasadzenie roślin) informacji na stronie  Stowarzyszenia oraz na

faceboku
lntegracja społeczna 10-15 osób Lista obecności, zdjęcia umieszczenie

infomacji o planowanym wydarzeniu w
mediach społecznościowych

5. Kr-Ót-ka--charakłerystyka OfeFenta, jeg6 d-óś-wiadri®nia w realjzacji-dzia-ań płanowanych-w ofibrci® oraz zaśobów, kt6F6 -bę
wykorzystan® w r®alizacji zadania

Stowarzyszenie ADSUM powstało w 2015 roku. Na chwilę obecną skupia 15 członków. Na przestrzeni latswojejdziałalnościrealizowaliśmyszeregprojektówpozyskującdostępneśrodkjzróżnychźródeł.Np

„Gotowanie jak u babci"„  ,Ja też potrafię szyć",  „Odkurzyć wspomnienja" i inne.Nasza działalność jest
charytatywna. Współpracujemy z innymi Stowarzyszeniami z terenu Gminy jak równieź z Gmin ościennych oraz
z innymi organizacjami np. OSP, GCK, KGW, szkołą, przedszkolem.

lv. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. f ::,..'.l[.:-';],i:';:'? r`i                      Rodzaj  kosztu                       -;`Tt`.::`-i..'. Ti''`.:-:  : Wartóść Zdotacjl     \. Z innych
" PLN źródd

1. akup  roślin 480'o 4800

2. Zakup nawozów 200 200

= Su m_a \rizystkicn_ k®sztów tea[izaqri Żadrinia 5000 5000

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1 )    proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2)    pobieranie   świadczeń   pieniężnych   będzie   sĆ   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   ofer(ę   nie  zalega(-ją)*  /  zalega(-ją)*  z  opłacaniem   należności  z  tytułu  składek  na

ubezpieczenia społeczne;
5)    dane zawarte w części 11 niniejszej oferiy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właścwą ewidencją*;
6)    wszystkie infomacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7)    w  zakresie  związanym  ze  składaniem  ofert,  w  tym  z  grcmadzeniem,  przetwaEaniem  i  przekazywaniem  danych  osobowych,

a także  wprowadzaniem  ich  do  systemów  informatycznych,  osoby,   których  dotyczą  te  dane,  złożyw  stosowne  oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

msmffih%wffi|CŁ
(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
osób upowaznionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data  .11.07.2022
Rzepiennik Biskupi
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