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RJALIZAC JI Z'ĄDANIA PUBL iCZNEGO

RozwÓj sp*ńu w dyscypiinie koszykÓwka męzczyzn na terenłe Powietu Prudnickieg a w ?Q12 r.

{tl,tu! zadania puł:licznego}

W FOR.NIIIE
POWIERZENIA REAIIŻACJI ZADANIA PUELICZFIEGOĄVSpIEfuąNIA REAI,IZACJI

ZAD ANiA PL]BI,IC]ZNEGO

PRZEZ

FO}WĄT PRUDMCKI
(organ adriiiliisracji publiczuej.l

składała rui poclstar.l'ie przepisórv dziłlu II rozdzi'a]rl 2 ustarł1'z drria 2"ł" l.l-n,ietnja 2003 r
o działa]ności pożr'dtu publicznego i o łr'olontarincie



I. l}*ne oferełrti#cłf'erĆnxillt'1]j}

l) niizlr'a: Filui: $p*r1ow1' ,,Pogł:ń''

2 ) l'orina 1lłtri'n;t. ''

( ]t ) stoli';łrn,szeirie

( j kaścielnłr os.rl]ii i]|;tlĄ]la

( } spóldzjłhria socjallut ( ) ilu]ł

3 ) fiumel w Ki'ajov*yl'ił Rejestiz* Sądowym - 0s00G55900

jl) data wpisu, rejestracji lub utwozenia:23.10.2001 r.

_s; nr l.IlP: 755 * Oill * 31 * 41 nr RĘGst*: 53*sź5383

6) aclres:

miejscowość: Prudnik ul': Zamkowa E _ i2

g;'nin*:Prudnik powiat:Prłdnick!

województwo: CIpolskie

kod pocziowy: 4.S - 20CI po+zta: Frudnik

7) e-mai!: ks.pcgon.prudnik@op.pl hup:il Www.pogonprudnik.vgh pl

8) numer rachunku bankowego: lśr 371 940:! Bfffia?9 1 57200Q0aa0a

na7wa f:anku: areśE łgtlqple

9) nazrr'iska i iłlio*a osób upo-wazłioil'l,clł d'o reprezentowania oferenta.,'łfbręiriórł,1 ':
a) Lis Dariusz

b) Slepecki Słarłlomir

l0) naz." la. aelres i teleiorr kont*-ĘorłT jedrłostlii orgarrizacr,jnej bezpoślecl*io rłrkotrującej zailałie" o i<tónłrr
1]!o\]ia 11/ ofercle.el

Lis Dariusz - nrt*leioilrl 8SS 153 091

11) osoba ręorvaziliolra do sklacłalria r _iaśrrień dotl'cząc'vclr ofert"r, iirnię i nazt'isk* OraZ l7I łelefgnł
kontai<tonega)
Lis Dariusz - nr telefonu S8c 153 CI91

i 2 ) prz'ecitnioł cizja].ahości pozr'*iu Bttbiicz:re so :

ai działahość niecrdplalrn p*rylku publicznego

{

{

i |ilndacjił

; kośc:eiła jed*csri<a orga*z:tct. jna

Celełn Kieł&łr jesf"

razw$anie zafnteresowań do uprawiania społźu wśrÓcl mieszkałir:Ów Fowiatu

Fru ri n icki egł a ra z Włj ewÓdztwa o pai skieEa

drogą systematycnłej pracy osłą.garłie wynikow i ptłziontł spartowega szczegÓInie

w ko szykowce a d pow i a d aj ął;e E a o c ze kiw a n i o m s pa ł e czny n
- pap{awa ka*,3ytji fizyezł:łj i nsychicznej łłięszkańc*w pOłnizGE łlłztsłtłitiłv,ł vł *kłyu":nyn:

stylu Ż-vcia

Ktub reelizuje C€le płprzez:



arga!ł izawa!?ie s}'sćen?a tjłczn ych trtningow i szko len i a s połźawega

a rE a fi i Zavi a n i ę zavvo d o t v i t u r n i",J C *l s po tt ow y c h

tłdzi ał w zalłlod ach sportaw'tłch, a bazach s zkałenio'łłyclł

pałlejnowanie innych przedsięwzięĆ, jakie akaŻąsĘ celc..rce r}la r*zw*ju Efubu

l-l) dłialłllił.lść o,Jpl:lLria PoŻ-lttrłrr i:łł:ilił:łrego
Zródłem finansawanła Kubu mogą być wszelkiego ror1zaju datac.je, słllrw. enc3*, darowizny

l ji jeżeli olęrełl /oferenci1) prorł'lłelzilpro'rładzq' ' dzitilalrroęe gospoclarczą:

a) nurner' rłpisu do rejes{ru przedsiębiorcón' ... .

b) pzedmiot dziaialności gospodarcze-1

iI. Tnforrnłtcja o :+ilo:;chic rcpr_t';:cntaeji +icrenioli' rr obcc GrgaEIi.r ;łt!lninistl'ac.ii iruB;Eii:ałc.i il rE/:
z ił lt3,toezc*icm p*dstłrw3' prnrr' n e.| 

1 {')

Nie do*.yczy

trtrf" Szezególłw.+' łrłkł'es l?-efŻ$wv zadania publiczłlegl pfi}ps$$Tvanego dt realieac'ii

1. Krótlifi cha ra'kteręsĘ'ka u adania ;rubli eznc go

2. $pis pctłzeb lvsiiazłjitrcych rrir kołliłezność rv5lionaniir złrelaniił ptlhliczrrago" oiłis icli ;}ff.rcz}n Gr*Z
skut'kópr'

Czynne i aktjł'sy13ę ucz€str}ictvło spałeczfiaśCi iakalnej \łł argaftizav,lafiych rTłe*zach,
wdraŻanie spałeczrilsci fokalnejdł aktywnejformy rekreacji społiawej poprzez udział
W WidCIWisku społźłvrłym' łcentyflkowafiie slę spolecznośti lakalnej z drŁłzyftą, a CO za
iyłł'ł idzie Z' Fłlłłiaiełł Frudnickins. Udział nłodzi*zy Vi Zaw*oijach i tr*łinEa*ł':

Ni* dotyczy

1. Udział w rozgrywkach ll Ligi Państwovłej vł kosz1łl<Ówce ft}ęźCz)łzl}
^t 

n/ 
^^t^- U'!Ę' l t.1v lZ' I' Ilłę|J[' L Jalcltld gulą_ vV rIuulIl,(Lł,

- 10.1 1 .2012 r. rne:z ze Wschową* rnecz wyjazdawy,
- 17.1 t'zaf2 r' tn€ł:z z WK!{,Wroctaw- w Prudniku.

2. RczwÓj sporfu w dyseyplinie koszykÓwka na terenie trawiatu Prudniłkiegl pzpftez:
ą Usia?a!"'!ie iak rlailenszveh wvttikÓw snołtłw,vch iir:h łrrpkaz mp,ł{ielłłv tłt krnilt łnraęa rsrlinv-'*tvśl''- )"'.,'"J'-r--ł l\luJu łłJI qJq.r rqU'L''

internet)
c w Czasle zawadivt spartavłych padkreśianie miejsca zaił'iieszkania zawadnikÓw i13$Zł-ź$a

klubłl
* ptoffiawanie powiatu Prudnickiega Za poffIacą umieszczenia !łga Powiatu na strłjaclł

spaitawj,ctł ,
ź grdfi* reprezentawanie naszega Powiatu na aręni* krajawei
. wałkQ o jak najwyŻsze miejsce vł lłdze, e Ca za tym idzie awans tto ! tigi,
o umoŻliwienie społecznośłi lokalnej ikibicom) al<tyłvnego uazestrsie{wa w *rganizowanych

neczach
ł r}1otwacja i zainteresawałłie młodzieŻy szl<olnej da uprawiania koszykÓwki
4 argafiiz.avłanie systematytznycll treningÓw i Szkołenia spłrtotveEa



spGrłowych prz*ciwdziała patclagialsł spol*cznym.

Społ*ezność lokaina i młodziez Potąliatu Prudnickiego.

4. Uzasadnienie potrz*lry łlot.lnarrson.anix z
iłul-lllcznego, rł' srezególn*śei ze ęr.sliazaaiern rv
r'c,r!i'r'tłii 'ł:rr!*ni,I l ll

ł}otacji inwestycji związan3'ch z redlz;rłją załlaąi:t

"!*Ęi sposób pmyuyni się t* cło pcellr'3eseerria stłlprlarłłu

ciągtl ostłltł}iclr 5 lrtt łferent/cfcrenqil) otn3'r*łl/otrz.3 malil} tl*t:rcję n?}
zrriązit*vch z realizłcją zariania prrblicz*eg* z ;ł*tl:łnicnr inwestyc.iio lłtóre

5. fn{brmac.ia, crły ir
da{ilr :rn sowarie iłrvestycji
zostaly *tłfiłltttsłiwałleo ł l<tó r_l' rrdzieł j] tlofin ;rnsłw ani a oraz rlatv ctłzvłłr a rr ! a

6. ZalJaclanc cełe realizacii zadirnia tnbli it:h realizłcii
razwijafiie piłki kaszykłWej rnężCzyzn na paziarnie WyCZ}/nrLłtJrm w Prudniki
prŻpagawa nie zd raLĄlega trybu Życia

{epreze{?tav|łanie fia arefiie krajowej barw Pawiatu Frudnicki*ga

(Kfub Sportavrły ,,PaEań" Prudnik, od 6a * Ciu lat reprezentuie Powiat w kaszvkÓwce

rnęskiej na szczeblu panstwowyrfi, a pofiadto j'est fo jeden z łla'istarslych klułJÓw vt

Palsce)

rczwijanie zainteresowań spartern

Prudnickiego
{kaszykowką) wśrÓd młcdzieŻy Fawiatu

kształc* n ie u ffi iejętfi a ści a rg an izacji zyci a spc ftaweg a W społecze n stwie

a rg a n tzaclia zawodow s portowych

WspałZaw*dnictw* sporźawe i przestrzegaflie zasatj,,fair piay

Tak * 05'01.2012 r. Urząd Mie-jski łv Prucrrikrr * ,'Rozr,vÓ.j sł]ortll iłr d-vseyplinie kos:ryleÓrł,ka ruężcĄ'zn rra
ferenie Pox'ia:1rr Prrłelrlicl';iego ił 20l2 r.'' _ i30.0*0 zł
Żi.0Ż.2aiŻ r. ijrz4l łvf;rszaliiorłski ił,opłlu -..Pron:oeja rvajervódzirłł po}irzez uczęsrnict'*o <furrz}rrv
koszykórł,trii l{S ',Pcgoń'' Pnrdn:k ir'rclzg4tł'kaclr ii ligi państr.vor+'e-j rr,201] r. - lB.{}gCI zł

?. M iei ste r'ealiu Ę i z;rd aniir gi trf.riiłzc*gc



Allasfo i Gmina Frudnik ,Pavłiat Frudsłicki w*jewodztwo opołs*ł* i obszar
F-,Ż€Cz!łCspłiitej Folskiej w raku 2ai 2'

!nreh dii!alźlń rt ealgresig reaEi;łłie ii cadalii:t tlufuEicslr
Kfub Sportawy ,,PogOń" Prurlnik w seecj?le ?O1?113 ,@
mistrzastwo łt Ligi Pańsłwawej w koszykÓwce męŹczyzłl. Grupa w rama;!ł, kt*r*j
druŻyrla tazgi'ywa swo;'e fnecz€ abejnuje slł,'oinl zasięgiem całą Pałskę {Wraeł'aw,Jelenia GÓra, Katawice, ChonÓvv, Paznań, Gliwite itd'}
W sezcnie 2012/?013 {trunda) rv akresr'e wykonywania zadania rozegrarrty ca
najłrniej 10 nłeczy {igawych Uez*sinictwo w rozgrywkach wiąze się z organizacją
ffieczy u sieh;'e, orgałłizacją tra*spałźtł na ffi€cze wyjazdow* araz pak:rywarłięm
kaszt*w ce{ega$i sędziawskich arbitral'ął pł-avradzącyck mecze vł Frudniku' W zakresie
realizacji teg* zadania w akresie ad 29'10.2012 r. dł 30.f 1.2012 r. paniesiem3ł kaszty
związane z orEarlizacją dwach nłeczów w Frutinik{J * z Jełenią oraz Wraclavłiem araiz
wyjazdem na rfieCZ do Wschowy. Zadaniem abjętyn są zawotinicy, sędzlowie,
trenerzil, obsługa mecyuna, łrganizatorzy zawodivł itp.

9. Ilarcnon*gr*rnlt)

ZatŁaue p*bliczire rea]i_łclła.nę rv okresie ocl 29. i 0.?0l2 r. d* 30. i 1.20l2 r'

Pcszczegoine dzlalirma w zakresie

realizowauego zadaniaprblicznegoi r'
Ternrinv łealizacji

poszczegóinvclr

dziakń

oieręnt lrrb im-v podrniot odpar'viedzialnr. za

dziłiłłię rv zafuesie realizorvanega ztclania

prrbliezłego

.1) V{ ramaełl razgrywek łl ź-ig!
Państwawej
pianawane jest rozegranie 3
spatkań ligavłych, w tym
jer3 nego wyjazdowega poza
Wajewództw* a p*kkie. Mecze
bęeią rozgfwane W
n a stę p uj ącycŁł m i a sta c h
Wschłwa (t necz}, Frudnik (2
necze). Przewidyvva ne kaszty
ta organizacja transpaftu dla
zawod ni kÓtu na wyjazdovły
fnecz da Wschowy oraz opłata
delegacji sędziawskicłł za
pr*wadzenie spotkań w
Frudniku

4.11.Ża12 r' mecz

z Jelenią GÓrą-

Prudnik, apłata za

delegacje

sędziowskie

10 Ii.2012 r. ffiecz

ze Wschową_

wy1azd,

17.11 2A12 r. mecz

z WKKWrocłayg -

Prudnik, opłata za

delegacje

sędziolłlskie

Khlb Sporl_ołr1 .3oGoN"

2} Crganizacja tnech treningów
vl tygodniu (paniedziałek, środa,

do1azdy zalłładnika

na treningi
Klub Sponctr ..POGON'

, FiĄtek), a v'.'ięc -i2 trertingÓvł w
Imiesiącu listapad.

I 
P ru -^v; i dyw a ne k o s zty zta i ąz a n e
są Ze zarganizovłaniein dojazdu

), zawadnika z Opala na treningi

spońowe * cd 5

lisiopada do 30

lisiopacia 2Q12 r

do Prudnike



ii.l. E3i.-ie{E*]:* ł'{€ilE€*t}, :"ł*tił:lłji e:...j,i}'lri:ł ił::hiiczneg*!ś}

Razrl"'oj dyscypiiny koszykÓwka na imprez*ch krajowych pOprZeZ

- welkę 0 Jak najlepsze misjsc* w drugiej iidze, a Cł za iym icizie awans do
pierwszej ligi,

- stwnrzenie zawadnikom klubu warunków d,: ryviJalizaeji sporiowej
odpowiadającej ich przygotowaniu i ogÓlnemu poziomowi sportowemu

- prspagowanig, popuiaryzacja i rezwoj koszykowki w klubie oraz r:a tęrerrie

Powiaiu Prildnicki*go
_ promoeja zdi'owia i sportow*g* irybu Życia mieszkańeÓw Fcwiatu Prudn!*kiego

- pi-crnowanie Powiatu Prudnickiego na arenie kraiowei

iV. Kaliłirlm:ja

1. E{tlgztłł'ęs r.c

1lrzerri d5.łvan.vełl lłoss,tórv rc*li:lac.i i zad ał ia ;łulłl iczne go

lTS F,C t n;l l"tł{zai k*satÓw
Ln. Rodzaj kc'szrćrł'''

)l
!

-
$l

a

cźę
N
a:/

Ł,

'?i

Koszt
call'.oraity
(rv zł)

Ż tegt]
do
pokn'cia
z
ivniosko
llritne;l

(u, zi)

z tego z
ijnalrsorą'-;c'h
środ1rórv

rvłasnl'c1r-
śro,llió's
z innvcl".

iynl rłpiat i
oplat
łrriresaii: rr,

złr1łrł ił
płibliłzł;gol
)(rł 

;:l)

Jtoszl r{o poi;rvcia
z lłtła<lu osobowego" rv 11łłr
pi:ecv spo}eeznej czlol*.órl'
i śrł'iadczęri rvo1orrlelrittszv

{tł'z'ł)

I Koszty
ffierytoryczne:
1'KosŻy transpr:ńu
zav,lodnikÓt'v na rnecz
o mistrrost\^ro ll ligi
kcszykór^lki do
Wscha\#y

500 Ż.60 z1 !:r
1300,-

1oCIc,- JUU,-

2.Dojazd zawodnika
na treningi spoiiovJr
Opolc - Prudnik
Prudnik- Opole 1l44 0.8358 zt

Ln 1123,31 tr 000" IZJ,J I

3. opłaĘ sędziowskie
(optaty za delegacje
sędziowskie)

1 61a zł
deległc1a
scdziqrą,s
ka

1Ż2ł, lnnn _ ?2Ct

TI Kcsztl'oL.shłgi]"'
zadatlił prrbI icztregr-'
rv l\':.1: litszt\.
łcinriiłistrtici'ine prl
slrrrni e

Sto*.arzvszenia

t)



]tł:re kr:sz1r.'. rr' 1t'tlt

l'os:11' rr'-r'1los:iżrnia i
prr:irrtrr'j i po :łlrcl:! c

Strltł'ar'vs:łerr i ił

I Wnioskori,'ana klł'ota dotacji
30{J{} zl t)-i--){ l/rr

Ż Srodki i.]nłlrrsorłe tvłasne''
543.312'1 L7 660i,

._1 Sr*di:l finalrsorve e iiłirycłr zrÓdeł agÓłem (ś'adłi fiłzurson,e $.Yn1ięrdorre i:'' pkt.
r r r --.i1r

'{} ... r} t t.,..

-1.I il.p}a ry* i apła tv adre SatólĄ' 7'ad arLi a $u-bli c zne go' "
.ł... zł fi/

3.2 środki finansolłe Z iiln1cli ź:ródeł pnbliczti-Ycli (W szczegółnos*i; dotacje

'- 
l;iirlzetti i:lafiSiiia liill biidź-clii .jcdnostjiiSajlior.,:ądu t'ęi-\l'ji_Iłiliicgu. ftirrdilsrl

Cęlo$,vclr. środlsi z firndusz',l,, strukturalry'clr]r i'

.'|t' ' z'ł .^ /ł|

J.-) p$Z0sl.ałĘ"

..u zr $/.. /l|
4 llkiad osobo$T {lr 1-tłrr śrłiadczeuia 1łloionta'rii}s7ł' i pruca sT:ołecztra czioiłi<Órv)

2.1
(\/

) ogółem iślodki rł'1llriertione r.V pkł 1-,l)
3613.3121 }{'}ł v;

Ź. F ruerliłl J'rr, axe źrłiclla llnan srrwania aadania pł}b lictnĆgo

3. Filran'słłr'e śro*iłi z innvch źrórlel prłlłl!can3.c!r2i}

Naz* a crgłl]u a.dnunistracji ptlbli cznej
lub iimej jednostlri Sek1ora liłansórv
pub1iczrł1'c1r

Kt'ota śrcdkórv
(\! 7-r)

Inforrlucja o t}łn, Cą
\ł'uioS€k {ofeita)
o pr],\Znalie środkórv
zas{ai (-a}

rozp*trzory'(-ł.,l
-^''=ł-..*'fr;^ ^-^. 1^4 -:^ylrl-Ji l-ł_ lvrlluj |JLi LLt' 

'.l*
zos1al(-;l) jcsr-cze

Ił7pi]tŹGr1l'( -a

Tenrrią roz4atrzenia -
\ł przlpadlm rł,nioskólł'
(ofert) ni erozpatrzcnych
elo c.:asn zloeerria
niniejszej oferq'

i-ir::igi. :i1'-ire ł.ii}gą *li=ł z-ril:+zeirje przr. +cerrie trlosz{ory.su

TAi{iNIE



ę,/' ilr*': +,'3'bt'irtrł i*f+r*ł:icjł .j*tvcuąee złrditnia ;;r:b!iłznł:e*

l. Złsob5 kadrorr'e prze'n'id:':iłrtę ijo rl'r,korz:.statriii przi.ree1izacji zadanra publicłłego::'

Trenerey i księgowy posiadająCy odpouEiednie upla\ffnisnia i kwalifikacj*.

2. Zasoirv rzeczo\l:e oferent.loferentórrl 'pruerr idrrą':łne do rr1,korn.starrta pr'r' rcłlizacji zadania:'']

spartawe
Z,uiązku

*rządzeni* spcrtowe. Piłki do Flł:szyl"lówi.;i, dr*sy, kcszł-ilki,
odbywają się w hali sportov'iej' siłolvni, na basenie. Trenerzy

KoszykÓwlti ( Tornasz lViichalak, Gregorz Jankowskii.

cbuwie sg-rortowe. Trenin,gi
p*siaclają licencje Polskieg*

3. Dot1.ehc;:asolł e łloślviadezełia u, realizacji
Ę'ch ;ndari r*alizoivane b},ł}, n'ę rvspÓl]:raco', z

zadać pubłiczrr3.c}r podcrbnega
adlllnislracja pu!: iiczną-)'

rodzaju (ze rł,sk:rzaniem. lrióre z

L'łdział druzyny KS Prudnik na poaiomiePromocja Miasia i Gminy PruCnik psprzez

nlinimum ll ligi państwowej.

4. Irrforrr'rłcja. cz'v oferent/ofęrerrci1 ] przeu.ic1rtie{-ą)
Ii1o\1'ź} trY art' 16 us[. 7 ustatry clrria 24 ]s\Yietnia 2{i03 r

z|ecac ręa}iz'ację z'adariia prrbiicznega
o dziala'Iriości pcĄ,tkLi pubticzrrego i

!ł tryble. o któl1'nr
o rr'oiorrtłriircię'

NIE

ośriiadczanr (_y). ze.
i.) propołorvane zadrurie publiczne rr' calości mieści się ł'"' zakresie clziłiairrości poer'tku ptlblic:tłeeo
o [crcntlloł'crel tlótr l'.

2) rł'ramach sklariane_i ofenł'przeividLrjenv pobierłrie/nie1xbieraniell opłat oci adresatórł, ł.a.ó;łlttł,
3) oferent/oferenłi1} .iestisą1l nłiązarn'i-ni; rliniejsząofertą rlo dniir .........'..'.-.... ''....'...
"l) rłl zakresie zr.viff.zalrym Z otlvart\''nr lionkrrrsętr ofert' rv t}.m Z grorrracizenierrt- przetllarłłlierł i
przelcazy*,łinien danł:cl* osoŁrollTcir" a tŃze lvpror.vadzanie*r ich d'o ą'stenrów intbnnaNcznvch. osobv. któn ch
te darrę doĘ-czi1. ztłż';iv stoso$,ile ośrviacicesąia zgodnie z łstarvą z rlnia 29 sierpnia licz r. ł ociirairię cr':"i"ri
osoborł'yclr (Dz. U. z'2(){lŻ r' Nr isl" płz..925. zpaźł. rst.}.-
5) oferenUolerencil) skiadłjąc1'ninił.jszą ofertę nie zalega {-jąi1zł1ega{-ji|1 iz opłac;rniellr lrł]ezności e h,tułu
zoiloil'iązali podati<orwclriskladek na ubezpieczenia si:ołecznei'.
6) dane określone rr' części I rłinie iszej ofert'r- są zgodrłe z Kra.ioił.ił'n Re_icstrełl Sącloir rłn /rł1aścirvą erł,iłle*cj:11 ).

7) rvszrstkie podane rł, ofercie aruz zaJącnłikaclr ilrlcrrnacje są zgodne z ak1ttałl1,rrr stane1n p{a$n-\']}r i
laktvcznrrn.
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***ruuJ*LŁ.lEU

d*}dxi,,

;-..*-[4 Itl.i*i*

ip*dpi s osobr, upori'az*Jonej
lirb poclpisv csÓb npo*,azitiixlł,clr

do skiłdairrn aŚrri;idczeń il,oli rr'irniemłl
o lcrc l il;t/o[cl'clttórr''

oh\'.,,,,.r,,,. .

K ! t-i ł: :5 p: o i- i O'"'V 5/
'' {:'r: {ł l> ri "

48'2ła Pritdnik' Ul ZanlkĆwł 5-'i2
tei ł77 436-]9-gg
|'"]i F,','-lj-łcJ _'j j _4 1

Zalączniki:
1. l{opia alłlualirego odpisu z }łajarł'e*a Rejestnr Sąlorł,ego. illłego re.itstnl lui: erl,idencjiral
2' W prnpaclkil u.1'bł;łł irłlega sposoŁru reprezełtac.ii podx_iiatórv sl,rl*cl*3ącvcil olertę rr'spólną niż *.-vnikającv z
i{raioin'ego FĘesti'u Sądoivego liib innegc rr'łaściił'e-qc rejeslrri - dolłumenl potwierclzająql rtpon,aŹnien'ie r1o
clziaIarria rł' irrdeniu oferenta(_ou,).

Faślł'iałiczen ie złgŻenia ol'ertr':j'

Adirolacje rnzędotłe:s'

1 j },{iepotrecbrre s]rreślić.
r) Rodza_jen 'złóatlia jest jłdło 1ui: N,ięce_i zaclarl prrblicznvcir okrę'lolr1.clt rr' arJ. _[ ustarł,l, z e!lri:l' 24 kwieŁnia
2tii)3 r. o dzialiłlności pazr'tku publiczirego i o walclntariaci*.
3] KaŹd3' z ofbretllólr' siiladając1'ctr olertę t,spóiną przeclstarł'ił srł.o-ie dałe. I{otejni ofęrelrci dołączają r,vlaścilł,ę
pcla.
'" Forrna pftl}Yla aznac'(źl fornrę działałności orgarriztleji pazav'ł3lorvej- poclmiotu" -jednostki orgałizacrjnej
określołi1 l_l'} podsta$'ie cbot'liiizuiącl-ch przepisów'. rł, szczególrrości stclr,arzr,szerde i fllłrdac"je- osob-v praił'tre
ijeclnostlii organizaq,ille dzialające rul podstłiivie przepisÓrv o Stcsrtld\il Palistnł clo l{ościoła l{alolickicgo
rvRzecz-lpospolitej Polskicj. o stosrrrłku Państrra do irulr'c]r kościcłólr'i zrł'ia;łków ri'1,znil.niotvr'c1r oraz
o p5varatrc-ja'clt u-ainości srrrrriell'ia i tłzirania- jezeii iclr cele stanltolłe obe,|młją prolr'aclzenie clzjatalncści
]:a:,łl'tkLl pu"rllczrrego. l-tczirio-,:'_ęŁie i.-iub'" 

=p,-:ri'or','c. 
ociloinic'Że. 3irł77ę poŻaline oraz iił:rł. L.jajęn z.Ł}znł\Cz,;t)

oduor''' icdrtil lontlę li;|' rr;.lis,lu illtlii.
-'Podirć n:izrrę rl{aścirvego re.jestru lłrb ewidenclr
6) W zł]eŹncści od' tcgo- rł'_|al<i s1łosób organiz'acjł lrrb poriariot polł'sta'l.
'*Ejed}e. solecti-o,c ]ub iilaa jednastka pcil-iocnicza. l:y''lpeliriei;ie riic abcii'iązkoire. tił]e;ł. lr.'1peirric"leŹeii

z'adłłrie p*blicnłe 1]Iop0iio1}'ane rlc realizac.}i tna br.Ć rcalizorr'a;re il, cbręl:ie dariej 'iectrririst!:i.
''' }.{ie rrvpe}niaĆ it, i:rzręaiikl-t iąiasla siolecznego i\''aiszź: rtr-.



"' Do!'vc::1' odiiz'ialóir' rĆr'.lłorł,vcłł_ placÓt'ek i inrrr'cit.ieeliłcłslek orgłrdz:,tcl.inr,c1: ofererrta' Naltzr- .'lr.pęłrriĆ jgśii
'':cliiti* ill:l L-.a r,j'l!i''.'r'11;1i1| ri niłr'.hin li:lrlei ierlrlnq1!''i nt.r':ltli ':lrr ittri]ó-]v;;Ź}r ;i;;.śil;;;"i 

",l'''-,'i"'i 
,.,r'l!i--l'.-;;"'"_',;';,,1l,.-,*_ p.inou,łcł:ictlvł. prokur:i CZ'.r: tez iftira

!]odstarr'a. li otr'czl tvl!r_ł: cfertr' rr'spÓl rrej.
'| \Ę t''clnic 11|i'ir lr'1lrzr 1rlrrl!lu tihtcr'ltlti:l się o clofiltltnsorrltric ilrrrę511. j1

''] opis tiii'isi Łić si;*1nr z lia;rircińsralii*ul i iioszton.sein W prr_r'l;;iiiirrł clfer1t rvs1róli-r*j - lialezl, lr,'sliiiziłć
titlk]łclnv płrl'zźrt1 łl'łitt}ań rv ęułrac}r retłliz,łłcii zacŁurił prił;iicz_rrego niięrią' skłacfujaclłni ofbńę r.r'spóiłą.
''' w lrr]Rrr*liłlgłlrtric rtalez:'prl,J;lc t'ęrrttili-r rozpelcz|ci:r i z:ńńezerrio_po*',a'.goinl,ch clzialari orł; iicr-borł,ę
określeiuę sł<aii dziirliui planorr'anr-clr prz'r' reaiizłejj zad;rłia i:ublicłiego itzn tuiar a.Jektł'*'ilł_v.c!r dla <la*egc
łidłria i;rrblicznego. rrp. lice{:a srviadczcń rrdzielarrvclr fi'godnicrr'o' nriesięcznie. liczŁla ałiręsatór:,}.
|, On;t zgodln z kos,'tonsclri.

") I'{ależr opisłć rłl'ładarre r*zrrlia1y zaółlx:iłl publicznegc - czr' bętk1 r:rr,ille iiraz 11, -!..+Iiilrl sroi;rriu reali;:ac;it
'łnłamia prz:\,cz1tii się do rozrłiązania problemu spolecznego lrrb zł*goe}zi jego *egaąr.''ire skutki.
1u Na]err urrzg]ęrlruc \\lsŻYsfi{ię planoir'ane kłs;l'tri rł, szciegolnościzakupu usiu!' z;łkrlpu t7ęC"},rł*:ragror1zcti.
'. IJcł5 czi'_jed'r-uie rr spier:lilił złó;,łtliti pirŁ:liezirego.
" Nalezrv rr pis:ic liosztv irezpośreelruo r*,iązane z ce|em realizor.ł''anegc r.aclania prrbiicznego.

'-' W przr paclLu ofęi'tl 14,Spó1nej kaiejni oferenci iioiącza-ią dc' tabeii infomnc.ię o S\'voich kasztach.' ]{alęz_r l',pisac kos:łl3'nviązane z abslugą i adinLristracją realiz*rlanego zadatlia' które zlł,iąe.:łe sił
Z 11-.r'kgpy1ry3nierł. dziaŁui o char'akleizę acl'łlinistracr.jrtl'nr. nadzorCz_y1p i kortiro}nrrrr_ lv tvrn obslug,:1 itrrartsorr,ą
i,r.ą''',,.,r.,ri.'l :,,tr!utrrar ri.:i' Wr'peirii*nił f:.k'll}iaĘ-lln€ - unr+z]ilr.ia zarr'atcie r,i' Litnoitie p0si,ari0i\.ienia. o k_tćr:nl n1$r.I'd Ę |1 i6
raĘc}łje€io \YZsru BlllolĘry. statrorl,iącego załącznik nr 2 elo rłzpo-t'ządr-enia Ministra Pracy i Poiiti,-ki Spcłeczriej z
ri*rł . ' ' ' ' r.. sprarr-ie rł'zoru ofertY i ramoll'ego ł!'Zoftl umo\lł, cloilczącr.clr realizłc-|i e*d1łnia
piiblicz-nego orilz \\'Zoru sprarł'azdania z rł'l'koirarria tego zarlania. Dotr'cz-l' jcdvnie oferil rvspierłrłia realizacji
zaclarLia prii:licznego.
::j lłfornrac;e o krł.,alifi]<acjaclr osób. lcare będą zatrudnione PrzY t'ętt7tzacji zadarria puŁrliczłegc' oraz
o 1erl'a]ifiłac.iach 1ł'oloirtfidtts4'. W prz5'pndtu oferty ivspólnej n:llezl,, przlpcrządlioi.vać ei:sobv kad'rolr,e do
el-r,spotĘącle}r nirłri oferęrttórł,'
23) 

Np. lolcłl. sprz'ęt. nateńaI_y-. łV prłpadku oferty n'spólnej rrależr prz-łpcrząr!}i*rvac zits*b,y fzĆcz-olr.;ł {io
dyspoł ującrch rrirni aferentórł'.

'*j otipis nrusi b-vć zgocln1' z a]'tualnvtn slanem fukt1czn1,rn i prn.ll,rryrrr. ntez,a]eŻnję oc! tego" kiedv zostal
lYYdał1'.
'_'' Ę,peirria ilrgarl ałirrliriisiraeji publiczle j.

1'J


