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Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)
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O F E R T A / O F E R T A WSPÓLNA '

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU P U B L I C Z N E G O
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1)

Związane z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013 przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony oraz promocjo dóbr kultury oraz tradycji
(rodzaj zadania publicznego ')
2

Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna
(tytuł zadania publicznego)
w okresie od stycznia 2014 do marca 2014

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO '
1

PRZEZ
Prezydent Miasta Zgierza
(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

1

I. Dane oferenta/oferentów
1) nazwa: Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M
2) forma prawna:

4)

( ) stowarzyszenie

(X) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna
5

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: '
0000365722
6

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ' 20.10.2010 r.

5) nr NIP: 732-215-08-78 nr R E G O N : 100959610

6) adres:
miejscowość: Zgierz ul.: Inżynierska 60
7

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: '
8

gmina: Zgierz powiat: ' zgierski
województwo: łódzkie
kod pocztowy: 95-100 poczta: Zgierz

7) tek: 503 910 329 faks:
e-mail: k@fundacjakrawczykowie.org http:// fundacjakrawczykowie.org
8) numer rachunku bankowego: 71 1240 3057 1111 0010 3545 7223
nazwa banku: PeKaO S.A.
1

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów ';
a) Paweł Krawczyk - prezes zarządu fundacji
b) Anna Ozaist - Przybyła - wiceprezes zarządu Fundacji
c) Karol Chodowski - sekretarz zarządu Fundacji
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
9

o którym mowa w ofercie: '
505237385

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)
Paweł Krawczyk - 505237385

2

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1. Działania na rzecz ochrony, konserwacji i restytucji obiektów dawnego meblarstwa i
innych historycznych elementów
2. Działania na rzecz wzbogacania polskich zbiorów o wartościowe obiekty meblarstwa
zabytkowego i inne wartościowe obiekty zabytkowe
3. Działania na rzecz ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego oraz edukacji
kulturalnej społeczeństwa w Polsce
4. Wspieranie działań instytucji państwowych, samorządowych, organizacji
pozarządowych i osób prywatnych, które mają służyć ochronie zabytków i dziedzictwa
kulturowego oraz edukacji kulturalnej społeczeństwa w Polsce
5. Działania na rzecz popularyzacji w Polsce drewna jako cennego tworzywa dla dzieł
kultury materialnej
6. Działania na rzecz rozwoju w Polsce turystyki kulturowej,
7. Prowadzenie oraz wspieranie działań na rzecz procesu budowania tożsamości
kulturowej społeczeństwa pozwalającej poszczególnym osobom na rozwój
intelektualny i społeczny prowadzący do otwartości na wymianę międzykulturową
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
1. Działania na rzecz ochrony, konserwacji i restytucji obiektów dawnego meblarstwa i
innych historycznych elementów
2. Działania na rzecz wzbogacania polskich zbiorów o wartościowe obiekty meblarstwa
zabytkowego i inne wartościowe obiekty zabytkowe
3. Działania na rzecz ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego oraz edukacji
kulturalnej społeczeństwa w Polsce
4. Wspieranie działań instytucji państwowych, samorządowych, organizacji
pozarządowych i osób prywatnych, które mają służyć ochronie zabytków i dziedzictwa
kulturowego oraz edukacji kulturalnej społeczeństwa w Polsce
5. Działania na rzecz popularyzacji w Polsce drewna jako cennego tworzywa dla dzieł
kultury materialnej
6. Działania na rzecz rozwoju w Polsce turystyki kulturowej
7. Prowadzenie oraz wspieranie działań na rzecz procesu budowania tożsamości
kulturowej społeczeństwa pozwalającej poszczególnym osobom na rozwój
intelektualny i społeczny prowadzący do otwartości na wymianę międzykulturową

13) jeżeli oferent /oferenci' prowadzi/prowadzą ' działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 0000365722
b) przedmiot działalności gospodarczej

- 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
3

humanistycznych
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.20.Z Działalność fotograficzna
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
- 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
- 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
- 91.01 .A Działalność bibliotek
- 91.01 .B Działalność archiwów
- 91.02.Z Działalność muzeów
- 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
- 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej
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Z rozdz. III §13 statutu Fundacji
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo.
W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna obejmuje:
- Eksponowanie drewna jako materiału przyjaznego człowiekowi i łatwego w obróbce;
- Propagowanie wizerunku Zgierza jako zaplanowanego idealnie zespołu urbanistycznego z
czasów Królestwa Polskiego, o dużym procencie zabudowy drewniane o ile zostaną pozyskane
środki zewnętrzne na ten cel;
- Prowadzenie wzorcowej pracowni konserwacji mebli zabytkowych oraz drewnianego detalu
architektonicznego;
- Prowadzenie szkoleń związanych z konserwacją drewna i historią kultury materialnej dla
różnych grup odbiorców o ile zostaną pozyskane środki zewnętrzne na ten c e l ;
-Prowadzenie badań naukowych w zakresie konserwacji obiektów wykonanych z drewna i
historii kultury materialne o ile zostaną pozyskane środki zewnętrzne na ten cel

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis Ich
przyczyn oraz skutków
Miasto Zgierz utraciło w dużej mierze wartości architektoniczne i kulturowe „idealnego miasta
przemysłowego" z okresu Królestwa Polskiego - cech wyróżniających Zgierz w Europie.
Powstanie „Parku Kulturowego" (Miasto Tkaczy), daje realną szansę na przywracanie
wizerunku miasta., związanego z charakterystyczną architekturą, w tym drewnianą, a także
możliwość nawiązania do historycznych tradycji miasta o dużej kulturze mieszkaniowej, oraz
silnego ośrodka produkcji stolarskiej, jakim był Zgierz w XIX w. Działalność Centrum
Konserwacji Drewna podkreśla
kulturową unikatowość miasta, a także daje szansę na

budowanie
wizerunku Zgierza, jako miasta atrakcyjnego turystycznie, przyjaznego
działalności kulturowej i edukacyjnej, c o zwiększa szansę na nawiązanie ponadnarodowego
współpracy miasta nie tylko w dziedzinie kultury, lecz również gospodarki.
Działalność Centrum Konserwacji Drewna pomoże w budowaniu identyfikacji społeczności
lokalnej z miejscem zamieszkania, opartej na świadomości
wyjątkowego
dziedzictwa
kulturalnego. Centrum Konserwacji Drewna przyczynić się może również do zwiększenia
obywatelskiej aktywności społecznej na bazie istniejącego
zabytkowego zaplecza i
infrastruktury „Parku Kulturowego", podniesienie codziennej jakości życia mieszkańców
dzięki nowej i atrakcyjnej ofercie szkoleniowo - edukacyjno - kulturalnej. Centrum w
szczególnym stopniu odpowiedzieć może na potrzeby młodzieży, osób w wieku
przedemerytalnym i bezrobotnych pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego
- Dzieci i młodzież z regionu Zgierza;
- Osoby bezrobotne oraz w wieku przedemerytalnym, z regionu Zgierza;
- Osoby niepełnosprawne z regionu Zgierza
- Społeczność lokalna miasta Zgierza;
- Osoby zainteresowane konserwacją obiektów wykonanych z drewna z całej polski, w tym
pracownicy muzeów i skansenów
- Studenci konserwacji drewna zabytkowego S G G W ,
- Studenci uczelni kształcących konserwatorów dzieł sztuki
- Studenci architektury
- Studenci historii sztuki, różnych uczelni
- Specjaliści konserwacji obiektów zabytkowych wykonanych z drewna z kraju i zagranicą

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia
standardu realizacji zadania.
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Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci

11

otrzymał/otrzymali

11

dotację na

dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które
zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .

11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
-główną działalnością C K D jest prowadzenie warsztatu konserwacji drewna składającego się z
pracowni konserwacji detalu architektonicznego, pracowni konserwacji mebli zabytkowych, pod
nadzorem działu badawczo-dokumentacyjnego, będącego zapleczem naukowym Centrum.
- do sprawnego i fachowego funkcjonowania Centrum niezbędne jest utworzenie ksyloteki oraz

5

prowadzenie rozbudowanej biblioteki literatury specjalistycznej z zakresu, którym zajmuje się
C K D oraz biblioteki cyfrowej obejmującej ikonografię architektury drewnianej i meblarstwa
zabytkowego. Powstanie zarówno biblioteki publikacji jak i biblioteki cyfrowej zajmującej się
jednocześnie dawną architekturą drewnianą, meblarstwem nie ma precedensu w skali całego
kraju.
-Ważnym elementem aktywności C K D jest także organizacja szkoleń dla studentów historii
sztuki, konserwacji dzieł sztuki i architektury. Innymi grupami celowymi, do których skierowana
jest oferta działalności są także: dzieci i młodzież, osoby bezrobotne i w wieku
przedemerytalnym oraz osoby indywidualne. Praktycznym uzupełnieniem działań C K D jest
organizacja konferencji naukowych i odczytów oraz działalność wydawnicza i wystawiennicza
przybliżająca wyżej wymienioną tematykę.
Działalność edukacyjna C K D posiada więc element praktyczny jak i teoretyczny, c o stanowi
niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania Centrum.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Dom Tkacza, ul. G . Narutowicza 6, Zgierz

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego '
- propagowanie drewna jako doskonałego materiału do wszechstronnej twórczości człowieka
- organizacja kursu konserwacji mebli (I-go i II-go stopnia)
- prowadzenie Akademii Historii Sztuki ze szczególnym uwzględnieniem zabytków wykonanych z
drewna
- program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
- ekspozycja mebli zabytkowych reprezentujących różne epoki historyczne
- prowadzenie badań naukowych w zakresie konserwacji obiektów wykonanych z drewna
- promocja historii i kultury mieszkaniowej Zgierza i regionu ze szczególnym uwzględnieniem
zabytkowych mebli drewnianych

9. Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.01.2014 r. do31.12.2014 r.
Poszczególne działania w zakresie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot

realizowanego zadania

poszczególnych

odpowiedzialny z a działanie w

działań

zakresie realizowanego zadania

14

publicznego '

publicznego
1. Propagowanie drewna jako
doskonałego materiału do
styczeń - marzec 2014
wszechstronnej twórczości
Fundacja Ochrony Mebli
człowieka
Zabytkowych oraz Dziedzictwa
2. Prowadzenie Akademii Historii

Kultury w P o l s c e D.O.M.

Sztuki ze szczególnym
uwzględnieniem zabytków

styczeń - marzec 2014

wykonanych z drewna

6

3. Ekspozycja mebli zabytkowych
reprezentujących różne epoki

styczeń - m a r z e c 2014

historyczne
4. Prowadzenie badań
naukowych w zakresie
styczeń - m a r z e c 2014
konserwacji obiektów
wykonanych z drewna
5. Promocja historii i kultury
mieszkaniowej Zgierza i regionu
styczeń - m a r z e c 2014
ze szczególnym uwzględnieniem
zabytkowych mebli drewnianych

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego '
Wzrost świadomości mieszkańców i odwiedzających miasto gości w zakresie możliwości
wykorzystania drewna jako materiału dla wszechstronnej twórczości człowieka. Wzrost
świadomości mieszkańców i odwiedzających miasto gości odnośnie unikatowej wartości
zespołu urbanistycznego miasta Zgierza i jego tradycyjnej kultury rzemieślniczej w tym
stolarskiej oraz historycznej kultury mieszkaniowej.
Odrestaurowanie elementów architektury drewnianej i innych obiektów drewnianych zleconych
przez podmioty z terenu Zgierza i regionu.

7

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys z e względu na rodzaj kosztów:

I

Koszt
całkowity
(w zł)
Rodzaj miary

Ilość jednostek

1 b )

Koszt jednostkowy (w zł)

Lp. Rodzaj kosztów

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
(w zł)
}

Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)

Koszty
18)

merytoryczne po
stronie Fundacja
Ochrony Mebli
Zabytkowych oraz
Dziedzictwa Kultury w
Polsce D.O.M. :
Koszty obsługi*"'
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie Fundacja
Ochrony Mebli
Zabytkowych oraz
Dziedzictwa Kultury w
Polsce D . O . M :
19)

II

19)

III

1. Czynsz
2. Opłaty
stałe, energia
elektryczna
woda ścieki
3. Prace
biurowe i
organizacyjne
Inne koszty, w tym
koszty wyposażenia i
promocji po stronie
Fundacja Ochrony
Mebli Zabytkowych
oraz Dziedzictwa
Kultury w Polsce
D.O.M. '
2)

2

533,22

m-c

1066,44

0

1066,44

0

2

920,00

m-c

1840,00

0

1840,00

0

2

100,00

m-c

200,00

0

0

200,00

3106,44

0

2906,44

200,00

19

IV

Ogółem:
1553,22

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

2

3

Wnioskowana kwota dotacji
0,00 zł

0%

2906,44 zł

93,56%

1

Środki finansowe własne ''

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt. 3.1-3.3) '
11

8

3.1

3.2

0,00 zł

0%

0,00zł

0%

0,00 zł

0%

0,00zł

0%

200,00z ł

6,44%

3106,44 zł

100%

1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego ''

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

3.3

4

17

pozostałe '

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

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)

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)
TAK/NIE '

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

1

1

TAK/NIE '
TAK/NIE"
TAK/NIE"

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Ze

względu

na

brak

dofinansowania

działalności

Centrum

Konserwacji

Drewna

oraz

niemożliwości określenia innych źródeł finansowania działania określone w harmonogramie nie
zostały uwzględnione w kosztorysie.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
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1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego '
•

Paweł
K. Krawczyk - Fundator, prezes zarządu fundacji, Kierownik projektu
badawczego pt.: „Zgierz - miasto w stylu biedermeier" .pomysłodawca wystawy
Z g i e r z miastem biedermeier", Autor programu edukacyjnego: „Konserwacja
9

Dziedzictwa Kultury Inwestycją w Miasto Przyszłości", pomysłodawca wystawy „Z
Bogactwa Ziemi Obiecanej", konserwator mebli zabytkowych z wieloletnim
międzynarodowym doświadczeniem
Anna Oziębło dyplomowany konserwator mebli zabytkowych, autor opracowania
merytorycznego wystawy „Zgierz miastem biedermeier", współprowadząca program
edukacyjny „Konserwacja Dziedzictwa Kultury Inwestycją w Miasto Przyszłości".
Anna Ozaist-Przybyła - wiceprezes fundacji, historyk sztuki autor opracowania
merytorycznego wystawy ,Z bogactwa ziemi obiecanej".
Magdalena Kopijka -wolontariusz, historyk sztuki, Współprowadząca program
edukacyjny Konserwacja dziedzictwa Kultury Inwestycją w Miasto Przyszłości,
członek zespołu badawczego realizującego program „Zgierz Miasto w Stylu
Biedermeier".

•

•
•

1)

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

:

Budynek Centrum Konserwacji Drewna- Zgierz, ul. Narutowicza 6

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

Realizacja zadania publicznego dla Gminy Miasto Zgierz w zakresie ochrony
oraz promocji

dóbr

kultury

i

tradycji

obejmujący

prowadzenie

Centrum

Konserwacji Drewna w 2011 r. w okresie: czerwiec- grudzień oraz w latach 2012¬
2013
•

W ramach dni otwartych Parku Kulturowego Miasto Tkaczy 26 09 2010

na

zlecenie Gminy Miasto Zgierz Fundacja przygotowała wystawę pt Zgierz Miasto w
Stylu Biedermeier.
•

W

ramach

programu

edukacyjnego

pt.:

„Konserwacja

dziedzictwa

kultury

inwestycją w miasto przyszłości" fundacja przygotowała wraz młodzieżą wystawę
plenerową pt.: Ukryte piękno Zgierza" eksponowaną od 5 czerwca 2011 do 31
sierpnia 2011 roku. 15 grudnia 2011 z okazji sesji Zgromadzenia ogólnego PAN na
zlecenie Łódzkiego Oddziału PAN przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta
Zgierza przygotowała wystawę pt.: „Z bogactwa ziemi obiecanej".
•

Prezentacja

hasła

promocyjnego

Gminy

Miasto

Zgierz:

.Zgierz

miastem

biedermeier" podczas VIII Jarmarku Wojewódzkiego
•

Wystawa „Z bogactwa włókienniczych miast- ŁÓDZKIE" w ramach wspierania
zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Od 9 września 2012
do 12 października 2012

•

Program edukacyjny dla klas piątych szkoły nr 8 w Zgierzu pod nazwą: „Chronimy
Zabytki nasze Skarby" październik, listopad 2012.

•

Konkurs dla młodzieży pn Dawny
efektem

jest

50

stronicowa

Zgierz

publikacja

- Współcześni
o

tym

Odkrywcy,

samym

tytule;

którego
(projekt

współfinansowany przez Gminę Miasto Zgierz, rozliczony listopad 2013)
10

•

Scenariusz lekcji wychowania regionalnego, oparty na autorskim filmie, dla szkół
średnich województwa łódzkiego pn.: W Drodze
Zgierza, Pabianic,

Ozorkowa

Po Bogactwo

- z

Chemnitz,

na Księży Młyn; kwiecień - grudzień 2013 (projekt

współfinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego)

4.

Informacja, czy oferent/oferenci'

przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie,

0 którym mowa w a r t 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie.
"Nie

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego
1

oferenta/oferentów ';
1

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie ' opłat od adresatów zadania;
1

3) oferent/oferenci ' jest/są

1)

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.);
1

5) oferent/oferenci '

składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)

1)

z opłacaniem należności

1

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne ';
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
1

ewidencją ';
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
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Ochrony Mebli Zabytkowych

_
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„
'Paw&ł/K: KraWCtyk'
/

Ul. Inżynierska 60,95-100 Zgierz
REG:100959610NIP:7322150878

(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 '
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).
24

25

Poświadczenie złożenia oferty '

25

Adnotacje urzędowe '

'' Niepotrzebne skreślić.
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.
Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe
pola.
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 nie obowiązkowe. 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.
2)

3)

5

5)
6)

7)

8 )
9 )

10)

12

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.
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.
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
1 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
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.
13)

14)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)
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25)
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