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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICŹNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przj5iczkgólnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prat%dłową. Przykład: pobieranie/nicpobipr3nio”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Gmina żabia Wola
do którego jest adresowana oferta

• . . Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym2. Rodzaj zadania publicznego
wypoczynku dzieci i młodziezy

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

Ochotnicza Straż Pożarna wSkułach KRS 0000178996 Bartoszówka ul. Strażacka 996-321
Żabia Wola osp skuly@wp.pl 502 105 320

2. Dane osoby upoważnionej do składania Wioleta Piernik 502 105 320 osp_skuly@wp.pl
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu
1. Tytuł zadania publicznego Gminy Żabia Wola będących członkami Młodzieżowej Drużyny OSP

Skuły
Data 6.08.2020 Data 12.08.2020

2. Termin realizacji zadania publicznego rozpoczęcia zakończen
ia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

/ycieczka szkoleniowo — wypoczynkowa połączona z udziałem w międzynarodowych zawodach sikawek konnych I

ręcznych, dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Skuły. Pięciodniowa wycieczka będzie miała swoją bazę

miejscowości Ząb gmina Poronin powiat Tatrzański

li 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.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia .

. -„ Sposob monitorowania rezultatowi zrodło
Nazwa rezultatu rezultatow (wartosc ..

informacji o osiągnięciu wskaznika
docelowa)

Zdobycie sprawności fizycznej, Młodzież zdobędzie wiedzę, Strona www osp skuly@wp.pl oraz profil
umiejętności współpracy w grupie, która będzie procentowała facebooka OSP Skuły i MDP Skuły

zdobycia wyższego poziomu wyszkolenia w dalszej działalności MDP

pożarniczego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Transport 4000,00
„

2. Zakwaterowanie i wyżywienie 14000,00 4 t
3 Wycieczki krajoznawczo turystyczne, 150000 tą C”

karty wstępu
4. Koszt 4
5. Koszt 5
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 19500,00 4000,00 15500,00

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 / oferencit składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) / zalega(-ją)t z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferentt / oferencit składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)t J zalega(-ją)t 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 ewidencjąt;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 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.

ąiąY

ioleta Piernik
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

Data .2.QiQ1

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

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach powstała 01.06.1967 roku. OSP Skuły od

1997 roku organizuje wakacyjne wyjazdy szkoleniowo — wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z młodzieżowej drużyn

pożarniczej. Wczasie wycieczek i obozów uczestnicy doskonalą swoje umiejętności oraz prowadzą aktywny wypoczynek


