
Zarządzenie Nr 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia óL(Mą&....ŁQfV 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: „Zapewnienie 
opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza". 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 lr. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281); art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 
13 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 
887, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz. 1241) oraz na podstawie uchwały Nr 
XVI/157/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2012 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym 
psom i kotom z terenu miasta Zgierza". 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań 
publicznych wskazanych w Dziale X V I Programu współpracy Gminy Miasto 
Zgierz na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 



3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zleca się realizację zadania publicznego wymienionych w § 1 ust. 1 w formie 
wspierania z udzieleniem dotacji, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów 
realizacji zadania. 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Prezydenta Miasta Zgierza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Zgierza. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

P R E Z Y D E N T 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 2012 r. 

OGŁOSZENIE 

Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, 
z zakresu działań na rzecz ochrony zwierząt, obejmującego zadanie pn.: „Zapewnienie 
opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza" oraz zaprasza do składania 
ofert. 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. 

I. Rodzaj zadania, warunki realizacji. 

Realizacja zadania pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta 
Zgierza" obejmuje: 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza przebywającym 
obecnie w Fundacji Medor w Zgierzu w liczbie: ok. 30 psów oraz bezdomnych psów i 
kotów przywiezionych z terenu miasta Zgierza do schroniska: 

a) zapewnienie odpowiedniej liczby zadaszonych boksów/klatek dla bezdomnych 
zwierząt wraz z niezbędnym wyposażeniem, tj: kagańców, smyczy, misek, koców, 

b) zapewnienie zwierzętom godnych i humanitarnych warunków, w tym codziennej 
opieki i pielęgnacji polegającej, w szczególności na : 

- codziennym przeglądaniu boksów/klatek, w których przebywają zwierzęta, 

r 



- bieżącym usuwaniu wszelkich nieczystości z boksów/klatek, w których przebywają 

psy i koty 

- zapewnieniu psom ruchu poprzez wypuszczanie ich na wybieg lub wyprowadzenie 

na spacer na smyczy, 

- zapewnienie zwierzętom ochrony przed zimnem lub upałem, 

- karmieniu zwierząt zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, 

- pojeniu zwierząt, w szczególności poprzez zapewnienie stałego dostępu do świeżej, 

pitnej wody, 

- szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz zwalczaniu pasożytów wewnętrznych 

i zewnętrznych, 

- stosowaniu u chorych psów i kotów leków i zabiegów, wskazanych przez lekarza 

weterynarii, a także zapewnienie im odpowiednich warunków niezbędnych do 

rekonwalescencji, 

- zapewnieniu stałego dozoru nad zwierząt, w tym zabezpieczenie przed możliwością 

ich ucieczki, 

- zabezpieczeniu zwierząt przed dostępem do nich osób trzecich. 

2) Wyłapywanie, transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu 

miasta Zgierza: 

a) wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Zgierza we wszystkie dni tygodnia 

(w tym soboty, niedziele i święta) na każdorazowe zlecenie Zamawiającego 

z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą wyłapywane bezdomne psy ranne, 

agresywne i te, które pokąsały człowieka, 

b) transport bezdomnych psów do schroniska po wyłapaniu ich, a także po pobycie 

w lecznicy weterynaryjnej, 



c) zapewnienie przez Zleceniobiorcę dyżuru (gotowości) w zakresie wyłapywania 

i transportu bezdomnych psów poza godzinami pracy we wszystkie dni tygodnia 

(w tym soboty, niedziele i święta). W trakcie dyżuru wyłapywane będą psy 

w wyjątkowych przypadkach, tj. w wyniku pogryzienia lub psy agresywne, stwarzające 

zagrożenie dla ludzi. 

d) zapewnienie przez Zleceniobiorcę czasu reakcji tj. pojawienia się w określonym przez 

Zleceniodawcę miejscu do 3 godzin od chwili wydania dyspozycji przez Zleceniodawcę, 

a w przypadku zwierząt rannych oraz stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia innych 

zwierząt oraz ludzi do 1 godziny od chwili wydania dyspozycji. 

3) zawarcie umowy z podmiotem zajmującym się utylizowaniem zwłok zwierzęcych, 

4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt po 14 dniowym okresie karencji, liczonym 

od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej życiu lub 

zdrowiu zwierzęcia. 

5) znakowanie psów za pomocą wszczepienia elektronicznego chipa, 

6) prowadzenie ewidencji psów i kotów w zakresie: 

- daty przyjęcia zwierzęcia, 

- wykonania zdjęcia zwierzęcia, umożliwiające jego identyfikację, 

- wykonania charakterystyki zwierzęcia (umaszczenie, wiek, płeć, rasa, znaki szczególne 

- odnotowania numeru wszczepionego chipa, 

- informacji o przeprowadzonym zabiegu sterylizacji/kastracji, 

- leczenia zwierząt bezdomnych wraz z przeprowadzonymi zabiegami chirurgicznymi, 

w trakcie pobytu w schronisku 

- tzw. „adopcji" zwierząt bezdomnych, 

- zgonów z podaniem przyczyny śmierci, 

i tp.) , 



7) oddawanie bezdomnych psów i kotów do tzw. „adopcji" (prowadzenie działań mających 

na celu przekazywanie zwierząt nowym opiekunom), spisywanie umów adopcyjnych 

oraz prowadzenie kontroli w zakresie sprawowania opieki przez ich nowych właścicieli, 

Informacje dodatkowe: 

1. Zleceniobiorca przejmie w terminie maksymalnie 1 miesiąca od dnia podpisania 

umowy bezdomne psy pochodzące z terenu miasta Zgierza, przebywające obecnie 

w Fundacji Medor w Zgierzu, a następnie przewiezie je na własny koszt i umieści 

w prowadzonym przez siebie schronisku. 

2. W przypadku psów rannych, agresywnych i tych, które pokąsały człowieka, 

Zleceniobiorca w pierwszej kolejności przewiezie zwierzę do lekarza weterynarii 

(wskazanego przez Zleceniodawcę) w celu udzielenia pierwszej pomocy 

lub przeprowadzenia kwarantanny, a następnie przewiezie je na własny koszt 

i umieści w prowadzonym przez siebie schronisku. 

3. Zamawiający zastrzega 14 dniowy okres karencji zwierzęcia, podczas którego 

Wykonawca nie może przeprowadzać zabiegu sterylizacji/kastracji (za wyjątkiem 

szczennych suk) oraz nie może w tym czasie oddać psa lub kota osobie, która nie jest 

jego właścicielem, z zastrzeżeniem pkt 3a. W okresie karencji Wykonawca ma 

obowiązek: zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie oraz przeciwko chorobom 

zakaźnym, wszczepić elektroniczny chip (jeśli zwierzę go nie posiada), 

odrobaczyć/odpchlić w razie konieczności. 

Po upływie okresu karencji Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić zabieg 

sterylizacji lub kastracji, a następnie w sytuacji, gdy nie zgłosi się właściciel, pies lub 

kot może zostać oddany do tzw. „adopcji". 

3a. Zastrzega możliwość adopcji tymczasowej zwierzęcia na następujących 

warunkach: 

- osoba adoptująca zwierzę przed upływem 14- dniowej karencji zobowiązana jest do 

jego oddania w przypadku, gdy właściciel zwierzęcia zgłosi się po jego odbiór, 



-po upływie okresu karencji osoba adoptująca zwierzę ma obowiązek zgłosić się z nim 

na zabieg sterylizacji/kastracji do schroniska, z którego zwierzę zostało adoptowane, 

-wszystkie ww. warunki adopcji tymczasowej powinny być zawarte w umowie 

adopcyjnej tymczasowej, a zleceniobiorca zobowiązany jest do wyegzekwowania 

warunków adopcji tymczasowej, 

4. Zleceniobiorca może wydać zwierzę właścicielowi po przedstawieniu przez 

właściciela potwierdzenia pokrycia kosztów poniesionych do dnia wydania 

zwierzęcia, a związanych z wyłapaniem i transportem, utrzymaniem oraz 

zapewnieniem opieki. Bezdomne psy, które zostaną wyłapane przez Zleceniobiorca 

mogą być odebrane przez właściciela w ciągu 14 dni na zasadach określonych 

w Regulaminie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz 

oraz zapewnienia im opieki. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić utylizację martwych zwierząt poza terenem 

schroniska, poprzez podpisanie stosownej umowy z podmiotem posiadającym 

zezwolenie na wykonywanie tego typu usług. 

6. W sytuacji gdy wyłapane zwierzę ucieknie lub zaginie, wszelkie koszty związane 

z powtórnym wyłapaniem i transportem poniesie Zleceniobiorca. 

7. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty niezbędne dla pokrycia strat materialnych, 

powstałych z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z wykonywaną usługą. 

8. Zleceniodawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania 

Zleceniobiorcy w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu 

na terenie Zamawiającego. 

9. Ilekroć jest mowa o bezdomnych psach należy przez to rozumieć psy i koty, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

10. Ilekroć jest mowa o adopcji bezdomnych psów kotów należy przez to rozumieć 

prowadzenie działań mających na celu przekazywanie psów i kotów nowym 

opiekunom. 



Realizacja zadania powinna spełniać wszelkie wymogi wynikające z: 

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.1997 Nr 111, poz. 724 

ze zm., tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 106, poz. 1002 ze zm.), 

2) rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, a w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt z dnia 23 czerwca 2004 

r. (Dz. U. 2004 Nr 158, poz. 1657), 

3) uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXII/217/12 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapewniania 

bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz 

Ofertę należy składać łącznie na część 1 i 2. Oferty złożone wyłącznie na część 1 lub 2 

nie będą rozpatrywane. 

II . Wysokość środków publicznych, które Gmina Miasto Zgierz przeznaczy 
na realizację zadania. 

Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonania 
zadania, będącego przedmiotem niniejszego konkursu wynosi: 140.000,00 zł. (słownie: 
sto czterdzieści tysięcy 00/100). 

Dofinansowanie nic może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania. 



III . Zasady przyznawania dotacji. 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze 
zm.). 

2. Kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie informacji opisanych 
szczegółowo w ofercie, o planowanym sposobie wykorzystania środków 
przeznaczonych na: 

- zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza 
przebywającym obecnie w Fundacji Medor w Zgierzu w liczbie: ok. 30 psów, 

- wyłapywanie, transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z 
terenu miasta Zgierza. 

3. Dane przedstawione w ofercie i załącznikach muszą dotyczyć zwierząt 
z terenu miasta Zgierza. 

4. Ocena zdolności oferenta do wykonania zadania dokonana zostanie 
na podstawie „Informacji o zdolności oferenta do wykonania zadania", 
zgodnej ze wzorem załącznika nr 3 do ogłoszenia . 

5. Przy wyborze najlepszej oferty Komisja konkursowa może wziąć pod uwagę 
aktywność organizacji, w tym: 

- zapewnienie warunków bytowych bezdomnym zwierzętom, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej, jaj zakres i zasięg, 

- prowadzenie strony internetowej w zakresie ochrony zwierząt i opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami, 

- pozyskiwanie środków na realizację zadania z innych źródeł. 

IV. Termin realizacji zadania. 

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia 12.06.2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

V. Warunki realizacji zadania. 

1. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania: 



- opracowanie harmonogramu działań, 

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, 

- złożenie sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji 
zadania. 

2. Zadania zawarte w ofercie (pkt. I oferty ) mogą być realizowane przy udziale 
partnera. 
W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenia do oferty umowy 
partnerskiej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania. 

Pouczenie: 

Partnerem może być organizacja pozarządowa, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej lub nie 
prowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna, która współuczestnicz}' w realizacji 
zadania będącego przedmiotem oferty nie wykorzystując przy tvm środków przekazanych w  
drodze dotacji. Współpraca ta może obejmować m.in. aktywną wymianę umiejętności, 
doświadczeń i wiedzy, na każdym etapie realizacji zadania. Udział partnera może dotyczyć 
także nieodpłatnego wsparcia rzeczowego (użyczenie, potrzebnych do realizacji zadania, 
zasobów rzeczowych) lub osobowego (udział wolontariuszy innej organizacji). W umowie 
partnerskiej lub oświadczeniu partnera należy wskazać rodzaj i zakres wsparcia w realizacji 
zadania. 

3. Przy realizacji zadania, będącego przedmiotem konkursu, nie przewiduje się 
udziału podwykonawców. 

Partner nie może być podwykonawcą. 

4. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane 
zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, 
w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych 
1 reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak 
również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego 
realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie 
dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miasto Zgierz, w następującym 
brzmieniu: „Zadanie zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki 
dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Zgierz ". 

5. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki 
i doświadczenie w realizacji zadania o podobnym charakterze, w tym kadrę: 

a) doświadczonych, przeszkolonych pracowników, 

b) doświadczonych, przeszkolonych wolontariuszy, 

c) wyposażenie niezbędne do realizacja zadania. 

6. Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się 
o ww. kryteria. 



7. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji - wycena pracy 
wolontariuszy może stanowić finansowy wkład własny organizacji, 
w wysokości nie większej niż 50 % całości wkładu własnego. 

8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa. 

VI. Termin i warunki składania ofert. 

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 lr. Nr 
6, poz. 25). 

Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.umz.zgierz.pl. 

2. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II 
16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2012 r. (decyduje data wpływu do 
kancelarii) lub przesyłać na adres: 

Urząd Miasta Zgierza 

PI. Jana Pawła II 16 

95-100 Zgierz 

(decyduje data wpływu do kancelarii). 

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedura konkursowa. 

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym 
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu 
oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie tj. : „Zapewnienie opieki 
bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza". 

Pouczenie: 

1. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane. 

2. Wszystkie załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane. 

3. Na ostatniej stronie ofertyfw wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki. 

4. Po terminie podanym w dziale Vpkt. 2. złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. 

4. Informacji dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych udzielają: 

[U V 
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- w sprawach proceduralnych: 

Grzegorz Stefaniak- Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza, ul. 1-go Maja 5, pokój nr. 8, Nr. telefonu: 42 716 
39 75 wew. 30 w godz. 8°°- 16 o a 

- w sprawach merytorycznych: 

Kinga Cylke - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Zgierza, ul. 1-go Maja 5, pokój nr 9, Nr telefonu: 42 716 39 75 wew. 6 w godz. 
8 0 0 - 16°°. 

VII . Wymagane dokumenty. 

Dokumenty podstawowe: 

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu 
i umocowanie osób go reprezentujących. 

Pouczenie 

1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu. 

2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola. które nie odnoszą się do oferenta. 

należy wpisać „nie dotyczy". 

3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. 

4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić ", należy dokonać właściwego wyboru. 

5. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu. 

2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go 
reprezentujących, ważny 6 miesięcy od daty wystawienia. 

3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności 
określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 
za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji 
do dnia złożenia oferty. 

4. Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), składające się 
z trzech elementów: bilansu, rachunku zysków i strat 
oraz informacji dodatkowej. 



Pouczenie: 

1. Przez sprawozdanie finansowe rozumie się zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. 

2. Dopuszcza się możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze nie 
zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 
pkt. 7 ustawy o rachunkowości. 

Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji 
finansowej w następujących przypadkach: 

- organizacje, które ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust.l w związku 
z art. 3 ust.l pkt. 9 ustawy o rachunkowości, nie mają możliwości dołączenia 
sprawozdania finansowego, składają informację finansową za ostatni rok obrotowy 
na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia; 

- podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nieposiadające statusu organizacji  
pożytku publicznego) składają oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 
do niniejszego ogłoszenia. 

2. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku 
partnera. 

3. Oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Informacja o zdolności oferenta do wykonania zadania zgodna ze wzorem załącznika 
nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

5. Oświadczenie dla organizacji prowadzących własne schronisko/przytulisko dla 
bezdomnych zwierząt zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie 
niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje. 

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o 
realizowanych przez niego projektach. 

Pouczenie: 

Pouczenie: 

1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby  
uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w ieso imieniu. 

2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych 
rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty. 



3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym 
imieniem 
i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 

4. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak 
oryginał i opatrzony datą. 

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, 
załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych. 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji  
lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. 

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji; 

Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji 
o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, 
w tym: 

- oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji, 

- zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki 
do umowy, 

- potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych 
do przygotowania umowy. 

Pouczenie: 

1. Załączniki powinny być: 

a) sporządzone na przygotowanych drukach przez Zleceniodawcę, 

b) wypełnione prawidłowo i zgodne ze złożoną ofertą, 

c) zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, 

2. Aktualizacja nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia. 



VIII . Termin i tryb wyboru oferty. 

1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych 
ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VII niniejszego ogłoszenia, nastąpi 
w obecności członków Komisji konkursowej. 

2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane. 

3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
ze zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona Komisja 
konkursowa. 

4. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa przedłoży rekomendacje 
co do wyboru ofert Prezydentowi Miasta Zgierza. 

5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Zgierza w drodze 
zarządzenia, nie później niż w terminie 30 dni od terminu zakończenia składania ofert. 

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej 
(na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Zgierza www.umz.zgierz.pl). 

7. Środki finansowe zostaną przydzielone uprawnionemu podmiotowi, którego oferty 
zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie tylko jednej 
oferty. 

8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu 
odwoławczego. 

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została 

10. Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu 
konkursowym, wymaga formy pisemnej. 

11. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

12. Rozpatrzenie ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 .06. 2012 r. 

Prezydent Miasta Zgierza zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia  
otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn. 

IX. Kryteria wyboru ofert. 

1. Kryteria formalne: 

a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie 
art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V I ogłoszenia, 

wybrana. 
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c) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VII ogłoszenia. 

2) Kryteria merytoryczne: 

a) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zgodne z zadaniem określonym w niniejszym 
ogłoszeniu, 

b) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. 
czy: 

- planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym 
ogłoszeniem, 

- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu 

rzeczowego) zadania; 

- zadeklarowany został udział finansowych środków własnych (min. 10 % ) ; 

- osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe 
kwalifikacje; 

- przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania. 

c) pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu, która została dokonana 
na podstawie złożonych dokumentów, 

d) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących 
przedmiotem oferty. 

X. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W latach 2010-2011 Prezydent Miasta Zgierza nie przeznaczył żadnych środków 
finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony zwierząt, 
poprzez wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Formularz oferty wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu, 
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Zgierza (www.umz.zgierz.pl). 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Zgierz, dn 

(pieczątka organizacji) 

Informacja finansowa z działalności za rok 2011 

I. Wpływy: 

Wyszczególnienie Źródło Kwota (zł.) 

1. Dotacje/granty: 

2. Sponsorzy: 



3. Darczyńcy: 

4. Inne: 

R A Z E M 

II. Wydatki: 

Lp. Rodzaj wydatków Kwota (zł.) 

1 Wynagrodzenia, w tym: 

a) osobowe (etaty) 

b) za umowy zlecenia, o dzieło, honoraria: 



2 Narzuty do wynagrodzenia (ZUS, FP): 

3 Opłaty za lokal/teren (czynsz): 

4 Opłaty za telefon, internet: 

5 Koszty działalności (wybrać te, które występują, 
ewentualnie uzupełnić, np.: środki czystości, materiały 
biurowe): 

6 Koszty wyposażenia, napraw, remontów, itp.: 

7 Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie, wywóz 
nieczystości, ubezpieczenie lokalu, itp.): 



8 Pozostałe koszty: 

RAZEM 

(podpis i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania oferenta) 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

Zgierz, dnia 

(pieczątka organizacji) 

O Ś W I A D C Z E N I E O F E R E N T A 

W związku z ubieganiem się o wsparcie zadania publicznego pn. : „Zapewnienie opieki 
bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza" w okresie od 18 maj 2012 r. do 31 
grudnia 2012 r., ze środków Gminy Miasto Zgierz, realizowanego przez naszą organizację, 
składamy następujące oświadczenie: 

Niżej podpisane osoby, posiadające prawo do składania oświadczeń woli oświadczają, 
że ww. organizacja: 

1. nie posiada/posiada* zaległości wobec Gminy Miasto Zgierz z tytułu podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków 
transportowych; 

2. nie posiada/posiada* zaległości wobec Gminy Miasto Zgierz z tytułu najmu 
lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego; 

3. nie posiada/posiada* zaległości wobec Gminy Miasto Zgierz z tytułu użytkowania 
wieczystego lub dzierżawy gruntu; 

4. nie zalega/zalega* z podatkami we właściwym dla organizacji Urzędzie Skarbowym. 

5. nie zalega/zalega* ze składkami na ubezpieczenie (ZUS); 

6. korzystała/nie korzystała* ze środków finansowych Gminy Miasto Zgierz w ciągu 
ostatnich 3 lat i wywiązała/nie wywiązała* się z umów na wykonanie zadania 
publicznego. 

Osoby składające oświadczenie: Data, podpis, pieczęć organizacji 

* Niepotrzebne skreślić 

W przypadku gdy, oferent posiada zaległości o których mowa w pkt. 1 - 5, do oświadczenia należy dołączyć krótką 
informacje o zaległościach mogącą wpłynąć na ocenę wiarygodności finansowej oferenta. 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

Zgierz, dn 

(pieczątka organizacji) 

Informacja o zdolności oferenta do wykonania zadania 

Nazwa organizacji 

Adres siedziby organizacji 

1. Oferent prowadzi własne schronisko/przytulisko (niepotrzebne skreślić) dla zwierząt: 

• nie 

• tak 

adres schroniska/przytuliska (niepotrzebne skreślić) prowadzonego przez organizację 



2. Ilość miejsc dla zwierząt bezdomnych, jaką dysponuje oferent w schronisku/ 

przytulisku: 

3. Liczba osób zatrudnionych: 

3. Liczba osób współpracujących (dotyczy osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania) 
z organizacją, które dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują zadania na rzecz 
organizacji (praca w schronisku/przytulisku, opieka nad zwierzętami po zabiegach, transport 
zwierząt i karmy, dyżury itp.) - zgodnie z załączoną listą z podaniem imienia i nazwiska, 
numeru telefonu oraz formy tej współpracy: 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Ilość i koszt: 

a) wyłapanych bezdomnych psów w roku 2011, 
przy udziale środków finansowych z pozyskanych z dotacji oraz innych środków 
pozostających w dyspozycji oferenta (środki własne) - dotyczy bezdomnych psów z  
terenu miasta Zgierza tab. 1, 

b) bezdomnych psów, które mogą być wyłapane ze środków dotacji - dotyczy  
bezdomnych psów z terenu miasta Zgierza - tab. 1 

Tab.l Ilość i koszt wyłapanych i planowanych do wyłapania bezdomnych psów z terenu 
miasta Zgierza. 

Rok Ilość wyłapanych 
bezdomnych psów 

Koszt wyłapania 
bezdomnych psów 

Uwagi 

2011 Sfinansowane ze wszystkich 
środków będących w dyspozycji 
oferenta (dotyczy bezdomnych 
psów i kotów z terenu miasta 
Zgierza). 



Plan na Finansowane ze środków dotacji. 

I2.06.2012r. 
-31.12 2012r. 

5. Ilość i koszt: 

a) bezdomnych psów, którym zapewniono opiekę w roku 2011, 
przy udziale środków finansowych z pozyskanych z dotacji oraz innych środków 
pozostających w dyspozycji oferenta (środki własne)- dotyczy bezdomnych psów z terenu  
miasta Zgierza - tab. 2, 

b) bezdomnych psów, którym może być zapewniona opieka ze środków dotacji - dotyczy  
bezdomnych psów z terenu miasta Zgierza - tab. 2. 

Pr/e/, zapew n i e n i e opieki rozumie się m.in. karmienie, leczenie, sterylizację kastracje,  
wszczepienie elektronicznego chipa. wyprowadzanie na spacer itp. 

Tab.2 Ilość bezdomnych psów, którym zapewniono opiekę oraz tych, którym planuje się 
zapewnić opiekę w ramach dotacji wraz z kosztami z tym związanymi. 

Rok Ilość 
bezdomnych psów, 
którym zapewniono 
oraz którym planuje 
się zapewnić opiekę 

Koszt bezdomnych 
psów, którym 
zapewniono oraz 
którym planuje się 
zapewnić opiekę 

Uwagi 

2011 Sfinansowane ze wszystkich 
środków będących w dyspozycji 
oferenta (dotyczy bezdomnych 
psów i kotów z terenu miasta 
Zgierza). 

Plan na 

12.06.2012r. 
-31.12 2012r. 

Finansowane ze środków dotacji. 

(miejscowość i data) (podpis i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania oferenta) 



Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

OŚWIADCZENIE 

dla organizacji prowadzących własne schronisko/ przytulisko* dla bezdomnych zwierząt 

Ja niżej podpisany/a, upoważniony/a do reprezentowania Fundacji/ Stowarzyszenia (nazwa 

organizacji, adres) 

oświadczam, że zwierzęta przebywające w schronisku/ przytulisku* 

(lokalizacja) 

pochodzą m.in. z terenu miasta Zgierza. 

Ilość bezdomnych psów** przebywających w schronisku/przytulisku ogółem , 

z terenu miasta Zgierza: 

z terenu innego miasta (podać nazwę) : 

Przedstawione dane wynikają z prowadzonej dokumentacji (np. rejestry, kartoteki), 

dotyczącej przyjętych do schroniska/przytuliska* bezdomnych psów. 

w tym: 

(miejscowość i data) (podpis i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania oferenta) 

* niepotrzebne skreślić 

** należy podać ilość zwierząt wg stanu na dzień składnia oferty 



Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

Zgierz, dn 

(pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu") 

O F E R T A 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (-YCH)/ PODMIOTU (-ÓW), o którym (-ych) 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1' , realizacji zadania 
publicznego 

(rodzaj zadania publicznego ') 

(tytuł zadania publicznego) 

w okresie od do 

W FORMIE 

P O W I E R Z E N I A R E A L I Z A C J I ZADANIA P U B L I C Z N E G O / 

WSPIERANIA R E A L I Z A C J I ZADANIA P U B L I C Z N E G O l ) 

PRZEZ 

(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) nazwa: 

2) forma prawna 4 ) : 

• stowarzyszenie, 

• kościelna osoba prawna, 

• spółdzielnia socjalna, 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

• fundacja, 

• kościelna jednostka organizacyjna, 

• inna: 

w innym rejestrze lub ewidencji5': 

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia6: 

5) nr NIP nr REGON 

6) adres: 

miejscowość: ul.: 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza 7 ) : 

gmina: powiat 8 ) 

województwo: 

kod pocztowy : poczta : 

7) tel faks 

e-mail: http://  

8) numer rachunku bankowego : 

nazwa banku: 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1': 

a) 

b) 

c) 

http://


10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym 
mowa w ofercie 9 ' : 

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko 
oraz nr. telefonu kontaktowego) 

12) przedmiot działalności statutowej: 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

b) działalność odpłatna pożytku publicznego 

13) jeżeli oferent/oferenci prowadzi/prowadzą działalność gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: 

b) przedmiot działalności gospodarczej 

I I . Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji 
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej l 0 ) 



I I I . Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego 
do realizacji: 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego. 

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania 
publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków. 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego. 



4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zawiązanych z 
realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób 
przyczyni się do podwyższenia standardu realizacji zadania"'. 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 
otrzymał/otrzymali1' dotację na dofinansowanie inwestycji związanych 
z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały 
dofinansowanie, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania 
dotacji1. 



6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji. 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego. 

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 



9. Harmonogram 

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 



10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

Lp Rodzaj kosztów 
16) 

Ilość 
jednostek 

Koszt 
jednostko 
we (w zł.) 

Rodzaj 
miary 

Koszt 
całkowity 

Z tego do 
pokrycia z 
wnioskowa 
nej dotacji 

(w zł.) 

Z tego z 
finansowych 

środków 
własnych, 
środków z 

innych 
źródeł, w tym 
wpłat i opłat 

adresatów 
zadania 

publicznego 1 7 

(w zł.) 

Koszt pokrycia 
z wkładu 
osobowego, w 
tym pracy 
społecznej 
członków i 
świadczeń 
wolontariuszy 

(w zł.) 

I Koszty 
merytoryczne l 8 ) 

po stronie 
oferenta)19': 

1) 



2) 

u Koszty obsługi 
2 0 ) zadania 
publicznego, w 
tym koszty 
administracyjne 
po stronie 
oferenta)19': 

1) 

2) 

III Inne koszty, w 
tym koszty 
wyposażenia i 
promocji po 
stronie 
oferenta)'9': 

1) 

2) 

IV Ogółem: 

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji 

( zł.) % 

2 Środki finansowe własne 1 7 ' 

(zł.) % 

3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem 

(środki finansowe wymienione w pkt 3.(1) - 3. (3) 
ii) 

(zł.) % 

3.(1) Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17' 



( zł.) % 

3.(2) Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w 
szczególności: dotacje z budżetu państwa lub 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych)17' 

( zł.) % 

3.(3) Pozostałe l 7 ) 

( zł.) % 

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

(zł.) % 

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

(zł.) % 

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 

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

Termin rozpatrzenia - w 
przypadku wniosków 
(ofert) nierozpatrzonych 
do czasu złożenia 
niniejszej oferty 

T A K / N I E " 

T A K / N I E 0 

T A K / N I E " 

T A K / N I E " 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 



V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 
publicznego22'. 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1' przewidywane do wykorzystania przy 
realizacji zadania23'. 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego 
rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy 
z administracją publiczną). 



4. Informacja, czy oferent/oferenci ' przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania 
publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku 
publicznego oferenta/oferentów"; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1' opłat od adresatów 
zadania; 

3) oferent/oferenci 1 'jest/są" związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich 
do systemów informatycznych, osoby, 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/oferenci1' składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) l ) z opłacaniem 
należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1 '; 

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem 
Sądowym/właściwą ewidencją1'; 

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym. 

Data 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów") 



Załączniki: 

1 .Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24'. 

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

Poświadczenie złożenia oferty 25) 

Adnotacje urzędowe 25) 

1) Niepotrzebne skreślić. 

2 1 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 organizacyjne 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 sumienia 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. 



Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 

W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 

Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. 
Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane 
w obrębie danej jednostki. 

Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 

Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. 
Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki 
organizacyjnej. 

!) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura 
czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 

' Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 

' 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. 

1 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). 

' Opis zgodny z kosztorysem. 

] 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. 

' Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu 
rzeczy, wynagrodzeń. 

' Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 

' Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. 

1 W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich 
kosztach. 

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. 

' 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. 

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. 

Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby 
rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, 
kiedy został wydany. 

Wypełnia organ administracji publicznej. 


