
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyląanie w bialych pustych polach, zgodnie z insimkq'ami umieszczonymi przy posmgólnych polach
oraz w przypisach.

Zaznamenie gwiazdką, np.: ,.pobie:anie*/niepobieranie”' oznaaa. że należy Skręcik”: niewłaściwą odpowiedż pozostawiając
prawidłową. Przyklad: „pebieranie*lniepobieranie”i

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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" Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonychw art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i

o wolontariacie,2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
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lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadkuwiększej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
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Oświadczam(y),że:
1) proponowanezadanie publicznebędzie realizowanewyłącznie w zakresie działalnościpożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemypońferanie'lnlepobieranie”świadczeń pieniężnychod adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent'loferenci*składający niniejsząofertę nie ulegamy/zalega]? z oplaoaniemnależności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* skladający niniejsząofertę nie zalegaGąWza-legaeąi'z opłacaniem należności z tytulu składek na

P Ribgpżczśriigspoleane.
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do skladania oświadczeńwoli

w imieniu oferenta) Data 9%Milik
Załącznik:

W przypadkugdy oferent niejestzarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym— potwierdzonaza zgodność z oryginałemkopia aktualnegowyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

:) Wartość kosztówogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zl.
” W przypadkuwsparcia realizacji zadania publicznego.


