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Ojertę należy wvpełnić
oraz w przypisach.

Z; znaczenie gwiazdką,
prawidłową, Przykład:
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Urząd Miejski w Mszczonowie

Wyjazd integracyjny wraz z elementami pomocy dla osób z

niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną,2. Rodzaj ladania publicznegol)

l l. Dane oferenta(-tów)

lll. Zakres zadania

lntegracja osób niepełnosprawnych
1. Tytuł iadania publicznego

2. Termi r realizacji zadania publicznego2)

l. Syntły.rny opis zadania (

rożonych wyl(luczeniem społecznym wraz z e

awnienia ruchowego. odreagowanie fizyczne ipsychiczne naszych członków, w ramach środków wni

my sfinansować koszty przejazdu do wyznaczonego miejsca. odbywać się tam będą ćwiczenia usprawniają

ość ruchową oraz spacery krajoznawcze,

iejscem realizacji zadania publicznego jest Bydgoszcz, Grudziądz i okolice. WYjazd został zaPlanowanY w dniach: 24

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych W art,4 ustawy zdnia2Ą kwietnia 2003 r, o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz, U, z2Ot8 r, poz, 450, z poźn, zm,),

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
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1. N**; oferenta(_tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

www, adres do korespondencji, adfes e-mai|, numer te

/ud
L,rtz. ..,,

podpt

!', o', ,r,
Ogólnopdskie Stowarzyszenie Seniora KRS 0000056211

t<lub Seniora Złota Jesień w Mszczonowie ul, Tarczyńska 31

Przewodnicząca Klubu Seniora: Barbara Pniewska

Skarbnik Kluby Seniora: Danuta Chmielewska
2. Dane osoby upoważnionei do składania

wyiaśnień dotyczących oferty (np, imię i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)



Ęanizowanie działań

sprzyjającym zachowaniu

zdrowia i sprawności
psychiczno-fizycznych
seniorów.

Wycieczka krajoznawczo - turystyczna

: ; :: ]:::: ::::;;::; ;;;;; ;;;;l

Seniora - Zarząd ma wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wYcieczek turYstYczno - krajoznawczYch

ków klubu, wszystkie sprawy związane z wyjazdem i rezerwacjami będą załatwiana samodzielnie p

bez udziału pośredników, środki na zorganizowanie wyjazdu będą pochodziły od uczestników,

Sposób monitorowania rezultatów l źródlo

informacji o osiągnięciu wskaźnika
PIanowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość

w realizacii zadania



lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacii zadania publicznego

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1)proponowanezadaniepublicznebędzierealizowanewyłączniewzakresiedziałalnościpożytkupublicznego
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatne'i działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* l raąąriE|ąopłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* l ple*al-iął z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części ll niniejszej ofeńy są zgodne z krajowym Rejestrem sądowym* / inną właściwą ewidencjąx;

6) wszystkie informac.le podun. * oLr.i" "r., 
_łi.."*..ń,ą ,goan"., aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert,' w tym z giomad,eniem, p"",*u"uniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem icn ao systemow inforńatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złoŻYłY stosowne

oświadczenia zgoOnie , przepisami o ochronie danych osobowych,

p,z e,rs o'y'rl,'c2q8 / . _.
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Jrir'ńo*.inionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

przewóz seniorów

Rodzaj kosztu


