
Miejsce na pieczątkę organizacji. 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Wypełnia Starostwo Powiatowe nie organizacja. 
……………..………………………… 

             Data i miejsce złożenia oferty 
(wypełnia organ administracji publicznej) 

) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1

ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI PO ŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1),  
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Rodzaj zadania publicznego określonego w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

PRZYKŁADY: 
KULTURA: „Kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 

SPORT: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

................................................................................................................................................................ 

(rodzaj zadania publicznego 2)) 

Należy podać tytuł zadania zgłaszanego do realizacji. Tytuł powinien być krótki i zrozumiały. 

............................................................................................................................................................... 

(tytuł zadania publicznego) 

Przewidywane daty początku i końca realizacji projektu.  
1. Punkt ten musi być spójny z harmonogramem znajdującym się w dalszej części formularza. 
2. Daty powinny uwzględniać również działania przygotowawcze i podsumowujące. UWAGA: 

Należy pamiętać o istotnej zmianie sposobu wykonania zadań publicznych. Ostatni dzień wykonania 
zadania publicznego, jest równocześnie ostatnim dniem na dokonanie płatności z tytułu rozliczeń 

finansowych. Z tego powodu zaplanowany harmonogram powinien uwzględniać wystarczający okres 
niezbędny do zapłaty za towary i usługi nabyte w celu realizacji zadania. Płatności dokonane po 
terminie wykonania zadania nie będą brane pod uwagę przy ocenie sprawozdania z wykonania 

zadania. 

w okresie od ............................ do .............................. 

W FORMIE 
Skreślić powierzenie lub wsparcie zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym 

UWAGA: 
Powierzenie występuje wtedy, gdy realizowany projekt może uzyskać 100% dofinansowania. 

Wsparcie występuje wtedy, kiedy na realizację projektu organizacja musi zapewnić wkład własny. 

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA 
PUBLICZNEGO  1) 

PRZEZ 
Zarząd Powiatu Złotoryjskiego. 

.................................................................................... 
(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 



I. Dane oferenta/oferentów 1) 3)  

1) nazwa : Pełna nazwa organizacji taka jak w KRS lub statucie. 

2) forma prawna: 4) Zaznaczyć X przy formie organizacji, która jest odpowiednia. 

(  )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja 

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna            
  
(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna………………………………………………………… 
              
3) numer w Krajowym Rejestrze S ądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 5)  
  
Podać nr zgodnie z KRS lub innym rejestrem. 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) Podać datę zgodnie z KRS lub innym rejestrem. 

5) nr NIP:  Podać nr NIP.  nr REGON:  Podać nr REGON. 

6) adres: Podać adres zgodny z KRS lub innym rejestrem. 

miejscowo ść: ........................................................ ul.:  .......................................................................... 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) ……………………………………………………………….. 
     
gmina:  .............................................................. powiat: 8) ....................................................................... 
    
województwo: ......................................................... 
    
kod pocztowy:  ……………….… poczta:  ………………………….............................  

7) Obowiązkowo podać nr tel. , e-mail oraz nr faks i stronę www (o ile organizacja je posiada). 

   

tel.:  ............................................................................ faks:  ............................................................... 

   
e-mail:  ................................................................... http://  .................................................................. 

8) numer rachunku bankowego:  Podać nazwę banku i nr rachunku bankowego, na który będzie 
przelewana dotacja w przypadku jej otrzymania. 
   
nazwa banku:  ……….……………………................................................................................................. 

9) osoby upowa żnione do reprezentowania oferenta/oferentów 1)  

Podać imię, nazwisko i funkcję osób, które są upoważnione do reprezentowania organizacji 
zgodnie  z KRS lub innym rejestrem .

a) ……………………………………………................................................................................................. 

b) …………………………………………………………………………………………………………………... 

c) …………………………………………………………………………………………….…………………..…. 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo średnio wykonu -
jącej zadanie, o którym mowa w ofercie: 9) 

Wypełnić w sytuacji kiedy oferta składana jest przez „centralę” organizacji, a realizowana będzie przez 
jej jednostki, które nie mają osobowości prawnej. W przypadku oddziału terenowego organizacji 

składającej ofertę należy do oferty załączyć pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli 
ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw  i 
zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację 

zadania, o którego dofinansowania stara się jednostka organizacyjna. W 
przypadku kiedy organizacja nie posiada jednostek wpisać „nie dotyczy” 

................................................................................................................................................................... 



11) osoba upowa żniona do składania wyja śnień dotycz ących oferty (imi ę i nazwisko oraz nr 
telefonu kontaktowego) 
 

Podać imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby, która najlepiej zna ofertę. 
UWAGA: 

1. W przypadku niejasności ta osoba będzie udzielać wyjaśnień na prośbę Urzędu. Organizacje 
powinny unikać wpisywania w tym miejscu osób, które nie potrafią udzielić odpowiedzi na 

szczegółowe pytania związane z ofertą. 
2. Należy unikać wpisywania osób, które w przewidywanym terminie rozstrzygnięcia konkursu 

będą niedostępne. 

.................................................................................................................................................................. 

12) przedmiot działalno ści po żytku publicznego: 
 
a) działalno ść nieodpłatna po żytku publicznego  
 
Wypełnia każda organizacja! Ten punkt może być skopiowaniem odpowiednich zapisów ze statutu 
organizacji. Członkowie komisji konkursowej sprawdzają czy złożona oferta mieści się w zakresie 
działalności organizacji dlatego warto zaznaczyć, które zapisy w statucie to potwierdzają. 
 
Wpłaty składki członkowskiej nie stanowią działalności odpłatnej. 
 
b) działalno ść odpłatna po żytku publicznego  
 
Wypełnić jeśli organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, zgodnie z 
odpowiednim dokumentem, który to reguluje. Działalność odpłatną pożytku publicznego stanowią 
opłaty adresatów usługi, sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego. Działalność odpłatna pożytku 
publicznego nie może być tożsama z działalnością gospodarczą, jaką prowadzi organizacja. 
 
Jeśli organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej wpisać „nie dotyczy”.  

 
13) jeżeli oferent /oferenci 1) prowadzi/prowadz ą 1) działalno ść gospodarcz ą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………….. 
b) przedmiot działalności gospodarczej 
 
Wypełnić jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z KRS. Jeśli organizacja 
takiej działalności nie prowadzi wpisać „nie dotyczy”. 
 

 
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów w obec organu administracji publicznej wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej 10)  
 
 
Wpisać „nie dotyczy” – wypełnianie jedynie w przypadku oferty wspólnej kilku organizacji. 
 

 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publiczneg o proponowanego do realizacji  

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego 

 
Wpisać streszczenie projektu. Ważne, żeby w syntetycznej formie znalazły się w nim informacje 
o celu, odbiorcach, działaniach i przewidywanych rezultatach. 
 

2. Opis potrzeb wskazuj ących na konieczno ść wykonania zadania publicznego, opis ich 
przyczyn oraz skutków  
 
Należy podać opis potrzeb, kwestii społecznych, przyczyn i efektów realizacji zadania – czyli jakie 
są przesłanki, że organizacja chce zrealizować zadanie przedstawione w ofercie. 
 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego  

 
Należy szczegółowo zidentyfikować odbiorców realizowanego zadania publicznego (Ilość osób, 
wiek odbiorców, grupa docelowa, skąd są odbiorcy itd). 
 



4. Uzasadnienie potrzeby  dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania pub-
licznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu 
realizacji zadania.11) 

Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowania inwestycji. W przeciwnym wypad-
ku wpisać „Nie dotyczy”. 

5. Informacja, czy w ci ągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 1) otrzymał/otrzymali 1) dotacj ę na 
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, 
które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11) 

Wypełnić tylko w przypadku gdy organizacja otrzymała dotację na zadanie inwesty-
cyjne.  W przeciwnym wypadku wpisać „Nie dotyczy”. 

   6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji  

Cele realizacji zadania powinny bezpośrednio odnosić się do założeń określonych w ogłosze-
niu konkursowym. 
Można założyć sobie jeden lub więcej celów. Można również założyć sobie cel główny i cele 
szczegółowe (w przypadku tego rozwiązania wszystkie cele szczegółowe muszą mieścić się w 
celu głównym). 
Cel powinien być określony krótko i zwięźle – najlepiej za pomocą jednego zdania. Osoby 
czytające wniosek powinny móc jednoznacznie ocenić, czy cel jest możliwy do zrealizowania, 
dlatego należy unikać formułowania celów zbyt ogólnych lub odnoszących się do zbyt dużej ilości 
odbiorców. 

   7. Miejsce realizacji zadania publicznego  

Należy podać dokładny adres miejsca, w którym zadanie będzie realizowane. 

   8. Opis poszczególnych działa ń w zakresie realizacji zadania publicznego 12)  

W punkcie tym należy opisać działania, które będą prowadzone w ramach projektu. 
Szczegółowy opis działań musi być spójny z harmonogramem oraz kosztorysem. Każde 
działanie tu przed-stawione musi znaleźć się w harmonogramie. 

9. Harmonogram 13)  

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 15)  

Należy podać przewidywane rezultaty. Rezultaty mogą być „miękkie” lub „twarde”. Rezultaty twarde 
to takie, które możemy policzyć (np. liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba publikacji, liczba 
spektakli, liczba wydanych posiłków ale również liczba osób uczestniczących w projekcie). Rezultaty 
miękkie to zmiany społeczne czy psychologiczne, które nastąpią u adresatów naszego projektu  
w wyniku działań, które będą prowadzone.. Oprócz rezultatów „twardych” i „miękkich” w punkcie tym 
można opisać również oddziaływanie projektu – czyli to co jego realizacja zmieni w istniejącej 
rzeczywistości za jakiś czas.  Rezultaty powinny odpowiadać na zakładane cele – bezpośrednio 
przyczyniać się do ich realizacji. 

Termin musi być spójny z okresem realizacji zadania wskazanym na pierwszej stronie oferty. 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od …………….……… do …………………… 

Poszczególne działania 
w zakresie realizowanego zadania 

publicznego 14) 

Terminy realizacji 
poszczególnych 

działań 

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za 
działanie w zakresie realizowanego zadania 

publicznego 
Etapy realizacji poszczególnych 
działań oraz liczbowe określenie 
skali działań planowanych przy 
realizacji zadania publicznego (tzn. 
miar adekwatnych dla 
poszczególnych działań np. liczba 
świadczeń udzielanych tygodniowo, 
miesięcznie, liczba adresatów) 

Podać
szacowane 
terminy realizacji 
zadań  

Należy podać realizatora działania.  
W projektach składanych przez jedną
organizację przy poszczególnych działaniach 
realizować może je organizacja aplikująca 
lub podwykonawca – jeśli taki jest zakładany.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego  

1. Kosztorys ze wzgl ędu na rodzaj kosztów:  

Lp. Rodzaj  
kosztów 16) 
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Koszt 
całkowity 

(w zł) 

z tego  
do pokrycia 

z 
wnioskowanej 

dotacji 
(w zł) 

z tego  
z finansowych środków 

własnych, środków 
z innych źródeł,  

w tym wpłat i opłat 
adresatów zadania 

publicznego 17)  

(w zł) 

Koszt do pokrycia 
z wkładu 

osobowego, w tym 
pracy społecznej 

członków  
i świadcze ń 

wolontariuszy 
(w zł) 

I

Koszty 
merytoryczne 18) 

po stronie  
(nazwa Oferenta)19)

Należy wpisać
wszystkie koszty 
bezpośrednio 
związane z realizacją
zadania 

Wpisać koszt 
całkowity: 
1. kwota ta powinna 
być iloczynem kwot z 
pozycji: ilość
jednostkowa i koszt 
jednostkowy, 
2. kwota ta powinna 
być sumą pozycji: do 
pokrycia z dotacji, z 
finansowych środków 
własnych oraz z 
wkładu osobowego.

Wpisać kwoty, 
wnioskowanego 
dofinansowania. 

Wpisać kwoty wydatków do 
pokrycia ze środków własnych. 
UWAGA: 
W kolumnie tej powinny znaleźć się
wydatki, które zostaną realnie 
poniesione przez organizację lub/i 
wydatki związane z umowami 
barterowymi (ważne jest to, aby 
były udokumentowane i 
zaksięgowane). W kolumnie tej nie 
należy wpisywać wkładu 
rzeczowego, darowizn rzeczowych 
czy wkładu pracy wolontariackiej. 

Wpisać wycenę
pracy społecznej. 

II Koszty obsługi 20)

zadania pub -
licznego,  
w tym koszty 
administracyjne 
po stronie  (nazwa 
Oferenta)19) 

Wpisać koszty 
związane z obsługą
np. księgowość, 
obsługę prawną, 
działania związane z 
administracją pro-
jektu. 

j.w. j.w j.w j.w 

III Inne koszty, 
w tym koszty 
wyposa żenia  
i promocji po 
stronie  
(nazwa 

Oferenta)19) : 
Wpisać koszty 
związane z promocją
lub zakupem 
wyposażenia. 
Koszty promocji 
powinny być zgodne\ 
z opisem działań 
w pkcie III 8. Zakup 
wyposażenia 
powinien być
uzasadniony  
i wynikać z opisu 
działań w pkcie III 8. 

j.w. j.w. j.w. j.w. 

IV

Ogółem: 

Suma wszystkich 
pozycji powyżej. 

Suma wszys-
tkich pozycji 
powyżej  

Suma wszystkich pozycji powyżej 
. 

Suma wszystkich 
pozycji powyżej 

W przypadku zakupu sprzętu sportowego w ramach zadania, termin na dokonanie wydatków 
związanych z tym zakupem należy zaplanować tak, aby uzasadniał on celowość tego zakupu. 
Nie uznaje się za celowy zakup sprzętu sportowego, dokonany w końcowym okresie wykonania 
zadania publicznego.  



PRZYKŁAD: 

Lp. 
 

Rodzaj  
kosztów 16) 
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Koszt 
całkowity 

(w zł) 

z tego  
do pokrycia 

z wnioskowanej 
dotacji 
(w zł) 

z tego  
z finansowych 
środków 

własnych, 
środków 

z innych źródeł,  
w tym wpłat i 

opłat adresatów 
zadania 

publicznego 17)  

(w zł) 

Koszt do 
pokrycia 
z wkładu 

osobowego, 
w tym pracy 
społecznej 
członków  

i świadcze ń 
wolontariuszy 

(w zł) 

I Koszty 
merytoryczne 18) 

po stronie   
 
1) wynagrodzenie 
trenera- wolontariat 
2) wynajem hali 
3)zakup sprzętu 
drobnego – piłki 
4) transport autokar 
Zielona G. – Łódź – 
Zielona Góra 
5) paliwo  
6) zakup nagród: 
  a) piłki  
  b) medale 
  c) puchary 
  d) itd. … 
 

 
 
 
 

40 
 

25 
40 

 
700 

 
 

100 
 

90 
90 
6 
 

 
 
 
 

10,00 zł 
 

80,00 zł 
25,00 zł 

 
4,00 zł 

 
 

5,50 zł 
 

25,00 zł 
2,00 zł 

60 zł 
 

 
 
 
 

godz. 
 

dzień 
szt. 

 
km 

 
 

litr  
 

szt. 
szt. 
szt. 

 

 
 
 
 

400,00 zł 
 

2.000,00 zł 
1.000,00 zł 

 
2.800,00 zł 

 
 

550,00 zł 
 

2.250,00 zł 
180,00 zł 
360,00 zł 

 
 
 
 

0,00 zł 
 

2.000,00 zł 
0,00 zł 

 
2.000,00 zł 

 
 

0,00 zł 
 

1.500,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 

 
 
 
 

0,00 zł 
 

0,00 zł 
1.000,00 zł 

 
800,00 zł 

 
 

550,00 zł 
 

750,00 zł 
180,00 zł 
360,00 zł 

 

 
 
 
 

400,00 zł 
 

0,00 zł 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
 

0,00 zł 
 

0,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 

 
 

II Koszty obsługi 20) 
zadania 
publicznego,  
w tym koszty 
administracyjne 
po stronie  
 
1) obsługa 
księgowa 
2) telefon 
3) czynsz 
4) itd. … 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
2 

 
 
 
 
 
 
 

200,00 zł 
 

75,00 zł 
290,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 

osoba 
 

m-c 
m-c 

 
 
 
 
 
 
 

200,00 zł 
 

150,00 zł 
580,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 

100,00 zł 
 

150,00 zł 
0,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 

100,00 zł 
 

0,00 zł 
580,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 zł 
 

0,00 zł 
0,00 zł 

III Inne koszty,  
w tym koszty 
wyposa żenia  
i promocji po 
stronie  
  
1) druk ulotek 
2) publikacja w 
prasie 
3) zakup bramek 
4) itd. … 
 

 
 
 
 
 
 

1000 
3 
 

2 

 
 
 
 
 
 

0,20 zł 
400,00 zł 

 
570,00 zł 

 
 
 
 
 
 

szt. 
emisja. 

 
szt. 

 

 
 
 
 
 
 

200,00 zł 
1.200,00 zł 

 
1.140,00 zł 

 

 
 
 
 
 
 

200,00 zł 
0,00 zł 

 
1.140,00 zł 

 
 
 
 
 
 

0,00 zł 
1.200,00 zł 

 
0,00 zł 

 
 
 
 
 
 

0,00 zł 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 

IV 
Ogółem: 

    
13.010,00 zł 

 
7.090,00 zł 

 
5.520,00 zł 

 
400,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji Wpisać
wnioskowaną

kwotę 
z tabeli powyżej
……….… zł ……..% 

2 Środki finansowe własne 17) Wpisać
zapewnioną

przez 
organizacją 

kwotę 
bez podawania 

źródła 

…………. zł ……..% 

3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem ( środki finansowe 
wymienione w pkt. 3.1-3.3) 17) 

Suma 
pozycji 
3.1- 3.3 

……….… zł ……..% 

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego 17)

Punkt ten może być wypełniony tylko w przypadku prowadzenia 
działalność odpłatnej przez organizację – 
wypełnić pkt I 12.b) i zadeklarować odpłatność w oświadczeniu na 
końcu niniejszego wniosku 

Wpisać
zaplanowaną

kwotę do 
pozyskania  

z opłat 
adresatów 

zadania
…………. zł ……..% 

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczegó lno ści: 
dotacje z bud żetu państwa lub bud żetu jednostki samorz ądu 
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych) 17) 

Punkt ten wypełniany jest fakultatywnie w przypadku, gdy 
organizacja stara się o dofinansowanie również z innych źródeł 
publicznych. Wypełnienie tego punktu łączy się z koniecznością
wypełnienia tabeli poniżej – pkt IV 3. 

Wpisać
zaplanowaną

kwotę do 
pozyskania 

 z innych źródeł
publicznych 

……….… zł ……..% 

3.3 pozostałe 17)

Punkt ten wypełniany jest fakultatywnie w przypadku, gdy 
organizacja stara się pozyskać dofinansowanie z pozostałych 
źródeł np. z fundacji grantodawczych od sponsorów prywatnych, 
firm itp. Tutaj również wpisujemy składki członkowskie. 

Wpisać
zaplanowaną

kwotę do 
pozyskania 

 z pozostałych 
źródeł 

……….… zł ……..% 

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 
członków)  

Świadczenia wolontariuszy nie stanowią wkładu finansowego. 

Wpisać
kwotę z 

tabeli powyżej 

……….… zł ……..% 

5 Ogółem ( środki wymienione w pkt 1 - 4) Suma pkt. 
1-4 zgodna 

z tabelą
powyżej 

……….… zł 100% 

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 21) 

Tabelę należy wypełnić w przypadku zadeklarowania kwoty w pozycji 3.2 tabeli powyżej. Wypełnienie 
tej tabeli jest wiążące. Jeśli organizacja otrzyma dotację na realizację projektu z budżetu starostwa, 
a nie otrzyma dotacji z innych, planowanych źródeł publicznych, organizacja powinna zgłosić ten fakt 
do Starostwa Powiatowego w terminie 7 dni. 

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finansów publicznych 

Kwota środków 
(w zł) 

Informacja o tym, 
czy wniosek (oferta) 

o przyznanie 
środków został (-a) 

rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, czy te ż

nie został(-a) jeszcze 
rozpatrzony(-a) 

Termin rozpatrzenia  – 
w przypadku 

wniosków (ofert) 
nierozpatrzonych  
do czasu zło żenia 
niniejszej oferty 



Podać nazwę Podać kwotę
wnioskowaną
lub już
otrzymaną 

TAK/NIE1)

skreślić zgodnie ze 
stanem faktycznym 

Podać przewidywaną
datę rozstrzygnięcia 

konkursu. 

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mog ą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

Punkt należy wypełnić w przypadku, gdy któraś z pozycji zawartych w kosztorysie może budzić
wątpliwości np. jakiś koszt jest szczególnie wysoki lub zaskakująco niski. 

V. Inne wybrane informacje dotycz ące zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22)  

Wpisać opis poszczególnych stanowisk koniecznych do realizacji zadań określonych w projekcie 
wraz z podaniem kompetencji osób, które będą wykonywać poszczególne zadania. 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów 1) przewidywane do wykorzystania przy realiza -
cji zadania 23)  

Wpisać zasoby rzeczowe, którymi dysponuje organizacja (lub jej członkowie), które 
zostaną nieodpłatnie wykorzystane w ramach projektu. Dobrze jest podać w tym punkcie  
szacunkowy koszt, który organizacja poniosłaby, gdyby musiała dany sprzęt kupować lub 
wypożyczyć. 

3. Dotychczasowe do świadczenia w realizacji zada ń publicznych podobnego rodzaju (ze 
wskazaniem, które z tych zada ń realizowane były we współpracy z administracj ą publiczn ą). 

Opisać doświadczenie organizacji w realizacji projektów o podobnym charakterze. 
Zaznaczyć, które z nich realizowane były we współpracy (finansowej lub pozafinansowej) z 
administracją. 
UWAGA: 
W przypadku organizacji utworzonych w przeciągu ostatnich dwóch lat można 
opisać doświadczenie członków i/lub pracowników. 

4. Informacja, czy oferent/oferenci 1) przewiduje(- ą) zlecać realizacj ę zadania publicznego  w 
trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ści po żytku 
publicznego i o wolontariacie.  

Wpisać  informację o tym czy w ramach projektu przewidywany jest  tzw. regranting – 
zlecanie wykonania części zadania innej organizacji pozarządowej. 
UWAGA: 
Należy pamiętać, że wypełnienie tego punktu obliguje do zapewnienia jawności i uczciwej 
konkurencji w wyborze takiego podmiotu. 

Oświadczam (-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku 
publicznego oferenta/oferentów 1); 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania 
(skreślić w zależności od tego czy przewiduje pobieranie opłat. Jeśli tak - należy opisać działalność
odpłatną w punkcie I 12.b) oraz określić przewidywaną kwotę przychodów z opłat w pkcie IV 2.-3.1); 
3) oferent/oferenci 1) jest/są 1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia ...........................................  
wpisać „do momentu podpisania umowy”  
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  i 
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, oso-
by, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 



5) oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją) 1) z opłacaniem należności 
z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1) odpowiednie skreślić
zgodnie ze stanem faktycznym ; 
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
ewidencją 1); odpowiednie skreślić 
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  
i faktycznym. 

Podpisy składają osoby które zostały wskazane w dziale 
I pkt. 9 zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli osoby podpisujące 

ofertę nie posiadają pieczątek imiennych należy podpisać
ofertę czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem. 

…………………………………………. 

…….……………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1)  

Data…………………………… 

Załączniki: 
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24) 

2. Oświadczenie podmiotu (załącznik do oferty). 
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający  z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do dzi-
ałania w imieniu oferenta(-ów).  

Poświadczenie zło żenia oferty 25) 

Wypełnia Starostwo Powiatowe

Adnotacje urz ędowe 25)  

Wypełnia Starostwo Powiatowe

_____________________ 
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe 
pola. 
4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na 
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sum-
ienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie 
kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną. 
5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli 
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki. 
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli 
zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 
10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna 
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 
12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać
dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.  
13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe 
określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego 
zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).  
14) Opis zgodny z kosztorysem. 



15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. 
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.  
18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego. 
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 
20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są  
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową  
i prawną projektu. 
21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego 
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego 
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania 
publicznego. 
22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do 
dysponujących nimi oferentów. 
23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do 
dysponujących nimi oferentów. 
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 
25) Wypełnia organ administracji publicznej. 
 
 
 
 


