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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1*/2* USTAWY z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE

(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

 

 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie
z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub
przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna
realizacji zadania publicznego*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania
publicznego* /Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego jest adresowana oferta

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu

2. Rodzaj zadania publicznego 1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego - Regionalny patriotyzm.
 

 

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
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Nazwa:Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000698770, Kod pocztowy: 64-100, Poczta: Leszno,
Miejscowość: Leszno, Ulica: Bolesława Chrobrego, Numer posesji: 37, Numer lokalu:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Województwo:wielkopolskie, Powiat: Leszno, Gmina:m. LesznoStrona www:
www.wzchio.plAdres e-mail: wzchio@wp.plNumer telefonu: 603343490

Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Tadeusz Paprocki
Adres e-mail: tedpap@poczta.onet.pl
Telefon: 603343490

III. Opis zadania
1. Tytuł zadania publicznego Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia

lub wspierania zadań publicznych Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020.
WIELKOPOLSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I
ŻOŁNIERSKIEJ im. Rawickiego Korpusu Kadetów

2. Termin realizacji zadania
publicznego

Data
rozpoczęcia

2020-03-30 Data
zakończenia

2020-12-31

 

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową,
sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi
działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów odbędzie
się 08 listopada 2020 r.w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu. Przewiduje się udział co
najmniej 15 zespołów z różnych stron Wielkopolski, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej oraz grupy
solistów z kategorii dziecięco - młodzieżowej.
Konkurs przeznaczony jest dla chórów amatorskich jednorodnych i mieszanych oraz chórów i
zespołów kameralnych szkolnych różnego szczebla, z wyłączeniem chórów szkół i uczelni
muzycznych. Zakłada się również udział solistów w kategorii prezentacji indywidualnych.
W tym samym dniu odbędzie się Koncert laureatów Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i
Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów. Miejscem koncertu również będzie Sala
Widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu. W koncercie wystąpią zespoły oraz soliści, którzy otrzymali
najwyższą punktację w swojej kategorii.
Na zakończenie prezentacji laureatów, połączone chóry Gminy Rawicz wykonają „Hymn III
Tysiąclecia” z muzyką i słowami poznańskiego kompozytora Mirosława Gałęskiego.

Miejsce realizacji zadania
Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

Grupa docelowa
Zespoły wokalne i chóry, dorosłe i dziecięco-młodzieżowe. Soliści - dzieci i młodzież.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Organizacja miejsca konkursu, przesłuchań konkursowych, ocena przez profesjonalne jury.
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Przygotowanie sceny i profesjonalnego sprzętu nagłośnienia.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
Konkurs będzie okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji
narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym.
Będzie również okazją do prezentacji dorobku artystycznego oraz poszerzania repertuaru
patriotycznego chórów i zespołów wokalnych.
Udział w konkursie zmobilizuje zespoły do szukania literatury muzycznej, która nawiązuje do
pięknych żołnierskich tradycji, charakterystycznych dla regionu rawickiego. Będzie okazją nie tylko
do systematycznej pracy repertuarowej, ale również edukacji patriotycznej członków zespołów.
Stanie się okazją do przeprowadzenia żywej lekcji historii przez nauczycieli i wychowawców.
Działania podejmowane w ramach Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im.
Rawickiego Korpusu Kadetów są istotnym elementem funkcjonowania stowarzyszenia o prawie
stuletniej kulturotwórczej tradycji krzewienia polskości.
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4. Plan i harmonogram działań na rok 2020
 
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)

Lp. Nazwa działania Opis Grupa
docelowa

Planowany termin realizacji Zakres działania
realizowany przez
podmiot niebędący
stroną umowy 2)

1 Przygotowanie
regulaminu i
rozesłanie do
zespołów

Przygotowanie i wydrukowanie 100
regulaminów, rozesłanie do zespołów i szkół

Zespoły
WZChiO,
szkoły, domy
kultury

Od: 2020-03-30 Do: 2020-09-30 nie dotyczy

2 Powołanie jury Przeprowadzenie naboru wykwalifikowanej
kadry do składu jury

Zespoły
biorące udział
w konkursie

Od: 2020-04-01 Do: 2020-09-30 nie dotyczy

3 Zakup statuetek,
nagród

Wybór i zamówienie statuetek uczestnictwa i
nagród dla laureatów

Zespoły
biorące udział
w konkursie

Od: 2020-09-01 Do: 2020-09-30 nie dotyczy

4 Przygotowanie
scenariusza konkursu

Przeprowadzenie konsultacji z obsługą DK w
Rawiczu i rozpisanie scenariusza konkursu z
uwzględnieniem zadań dla obsługi

Osoby
realizujące
zadania
techniczne,
administracyj
ne i
artystyczne

Od: 2020-10-01 Do: 2020-10-31 nie dotyczy
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5 Przeprowadzenie
kampanii reklamowej
w mediach i
internecie

Przekazanie informacji na portalach
informacyjnych, w gazetach regionalnych,
programach informacyjnych radia i TV

Podmioty i
środki
masowego
przekazu

Od: 2020-08-01 Do: 2020-10-31 nie dotyczy

6 Angaż obsługi
plastycznej i
fotograficznej

Przygotowanie zlecenia na obsługę plastyczną
i foto-filmową

Plastyk,
drukarnia i
fotograf

Od: 2020-10-01 Do: 2020-10-31 nie dotyczy

7 Przeprowadzenie
konkursu wg
programu i
regulaminu

Przeprowadzenie konkursu: konferansjer,
akompaniator, przesłuchanie podmiotów
wykonawczych, ocena uczestników konkursu
przez jury, wręczenie statuetek
okolicznościowych, dyplomów, nagród i
wyróżnień, koncert laureatów konkursu

Zespoły
biorące udział
w konkursie,
wolontariusze
obsługi
zadania

Od: 2020-11-07 Do: 2020-11-07 nie dotyczy

8 Zakończenie
projektu.Przygotowan
ie sprawozdań dla
samorządów

Sporządzenie sprawozdania merytorycznego i
finansowego oraz wysłanie sprawozdań
samorządom

Donatorzy:
Powiat
Rawicki i
Samorząd
Województwa
Wielkopolskie
go

Od: 2020-12-01 Do: 2020-12-31 nie dotyczy
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5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
 
(należy opisać:
1. co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz

uczestników zadania) realizacji oferty?
2. jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3. czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w

dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania)

Co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz
uczestników zadania) realizacji oferty?
Bezpośrednim efektem powyższego projektu będą przygotowane merytorycznie i artystycznie
zespoły, które uświetnią akademie i imprez patriotycznych w szkołach i małych miejscowościach.

Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
Nastąpi aktywizacja działań artystycznych, szczególnie w małych miejscowościach, z których
pochodzą uczestnicy konkursu. Przewidywana jest również intensyfikacja procesów
wychowawczych w szkołach małych miast i gmin. Wzrośnie świadomość kulturotwórcza
uczestników konkursu w kwestii znaczenia pieśni historycznych oraz jej wpływu na rozwijanie
poczucia tożsamości narodowej.

Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w
dalszych działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania
Najlepsze zespoły wyróżnione w konkursie zostaną zaangażowane do realizacji wspólnego koncertu
realizowanego w ramach projektu "Narodowe Śpiewanie" oraz Projektu MKiDN Akademia Chóralna
- Śpiewająca Polska realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki.

 

6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego 3)

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zwiększony udział zespołów w
konkursie, obejmujący
sąsiednie województwa.

Udział ok 12 podmiotów
wykonawczych. Osiągnięty
wyższy poziom artystyczny
uczestników.

Lista uczestniczących zespołów
oraz protokół jury
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Zainteresowanie dziedzictwem
kulturowym, pieśnią
patriotyczną, tradycjami i
obyczajami żołnierskimi.
Uświadomienie roli pieśni
historycznych w rozwijaniu
poczucia tożsamości
narodowej.

Stworzenie okazji do
prezentacji dorobku
artystycznego oraz poszerzenie
zasobów programów
artystycznych o nowe utwory o
tematyce patriotycznej i
żołnierskiej. Wzmocnienia
identyfikacji z miejscem
pochodzenia i jego
dziedzictwem kulturowym.
Promocja tradycji żołnierskich.

Przedstawione zgłoszenia do
konkursu, regulamin konkursu

IV. Charakterystyka oferenta
1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy
zadanie publiczne

Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie jest kontynuatorem tradycji i osiągnięć
PZChiO w Lesznie zrzesza tych samych członków a kierownictwo związkiem powierzono tym samym
osobom. W okresie 43 lat działalności zrealizowano razem z administracją publiczną 270 zadań
dofinansowanych z budżetu MKiDN oraz samorządów w zakresie upowszechnienia kultury i
promocji regionu i województwa Wielkopolskiego.
• Zrealizowano dotychczas:
• 44 Świąt Pieśni i Muzyki
• 30 Wielkopolskie Przeglądy Śpiewamy Kolędy i Pastorałki
• 22 Konkursy Instrumentalistów Orkiestr Dętych
• 19 Przeglądów chórów szkolnych Programu „Śpiewająca Polska”
• 10 Konkursów Chórów Szkolnych a’capella dzieci i młodzieży
• 24 imprezy międzynarodowe wWielkopolsce
• 13 międzynarodowych warsztatów artystycznych dla instruktorów mażoretek, tamburmajorów,
dyrygentów.
Współorganizowano 80 imprez międzynarodowych poza granicami kraju.

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

Zasoby kadrowe
W realizacji zadania wezmą udział członkowie Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz
kadra pedagogiczna Akademii Muzycznych i Państwowych Szkół Muzycznych posiadająca
wieloletnie doświadczenie w organizacji i ocenie wykonawczym zespołów chóralnych i wokalnych:
*prof. dr hab. Anna Janosz – kierownik Katedry Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej, działającej
przy Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz członek Komisji Rewizyjnej sejmiku
województwa Kujawsko-Pomorskiego.
*prof. dr hab. Elżbieta Karolak – organistka, profesor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w
Poznaniu. Kierownik muzyczny Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej oraz organizatorka
Staromiejskich Koncertów Organowych i Kameralnych w Poznaniu, członek zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Poznańskiej Fary i Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego. Współorganizatorka i juror
Międzynarodowych Konkursów Organowych im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz koordynatorka
renowacji zabytkowych organów F. Ladegasta w poznańskiej farze.
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*mgr Andrzej Słowikowski – pedagog, chórmistrz, pianista, kompozytor, aranżer, juror wielu
konkursów muzycznych. Dyrygent Chóru „Cantilena” Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w
Lubinie. Związany zawodowo ze Szkołami Muzycznymi Dolnego Śląska.
•mgr Tadeusz Paprocki (dyrektor – koordynator) – prezes Zarządu, wieloletni pedagog, wieloletni
pracownik instytucji kultury, 30 letnie doświadczenie w realizacji masowych imprez kulturalnych,
członek międzynarodowych komisji artystycznych, wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą
pozwala skutecznie połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką,
* mgr Jowita Augustyniak - pedagog , chórmistrz i dyrektor artystyczny Związku, kurator regionalny
projektu MKiDN "Akademia Chóralna-Śpiewająca Polska"
*Irena Dankiewicz skarbnik, była główna księgowa, wieloletnia księgowa Związku Emerytów i
Rencistów w Lesznie, doświadczona w rozliczaniu zadań zleconych przez samorządy
•Kadra pracownicza Domu Kultury w Rawiczu, posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe i
kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji takich zadań.
•Wolontariusze śpiewacy oraz dyrygenci zespołów
Przewidywany wkład osobowy: 3 200,00 zł
Zasoby rzeczowe
Do dyspozycji nieodpłatnie są: szatnia, kawiarnia, sale kameralne, Sala widowiskowa Domu Kultury,
sprzęt oświetleniowy, nagłośnienie z profesjonalną obsługą

Zasoby finansowe
Akredytacje zespołów nie będących członkami WZChiO, Starostwa Powiatu Rawickiego
Przewidywana suma środków finansowych spoza dotacji: 2 932,00 zł
      ● Wkład własny finansowy w kwocie: 2 432,00 zł, w tym:
            ○ Środki finansowe własne w kwocie: 932,00 zł
            ○ Środki finansowe z innych źródeł publicznych: 1 500,00 zł
            ○ Pozostałe środki finansowe w kwocie: 0,00 zł
      ● Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w kwocie: 500,00 zł
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V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania
 
(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B)

Lp. Rodzaj kosztu Rodzaj miary Koszt
jednostkowy
[PLN]

Liczba
jednostek

Wartość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 34)

I. Koszty realizacji działań

I.1 Działanie 1 650,00 650,00 - -

I.1.1 Przygotowanie ,
wydrukowanie i
rozesłanie

szt 5,00 30 150,00 150,00 - -

I.1.2 Honorarium
koordynatora

osoby 500,00 1 500,00 500,00 - -

I.2 Działanie 2 2 190,00 2 190,00 - -
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I.2.1 Przeprowadzen
ie rozmów z
kadrą
Uniwersytetów
muzycznych i
wybór członków
jury, podpisanie
umów o dzieło

osoby 730,00 3 2 190,00 2 190,00 - -

I.3 Działanie 3 1 106,00 1 106,00 - -

I.3.1 Wybór z
oferowanych
przez
sprzedawców
ofert oraz
zaprojektowan
ie napisów i
zlecenie
wykonania
statuetek

szt 7,00 50 350,00 350,00 - -

I.3.2 Zakup nagród
dla laureatów
konkursu

szt 7,00 108 756,00 756,00 - -

I.4 Działanie 4 336,00 336,00 - -

I.4.1 Delegacje
uczestników

km 0,84 400 336,00 336,00 - -

I.5 Działanie 5 400,00 400,00 - -
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I.5.1 Przygotowanie
informacji
reklamowej i
emisja w
mediach-
wolontariat

kpl 400,00 1 400,00 400,00 - -

I.6 Działanie 6 400,00 400,00 - -

I.6.1 Podpisanie
umowy na
foto/video

kpl 400,00 1 400,00 400,00 - -

I.7 Działanie 7 4 650,00 4 650,00 - -

I.7.1 Podpisanie
umowy z
konferansjerem
i akompaniator
em -wolontariat

osoba 500,00 2 1 000,00 1 000,00 - -

I.7.2 Zakup kwiatów
dla laureatów

szt 10,00 15 150,00 150,00 - -

I.7.3 Koszty
poczęstunku
uczestników

szt 5,00 220 1 100,00 1 100,00 - -

I.7.4 Koncerty
zespołów
podczas
konkursu-
wolontariat

kpl 12,00 200 2 400,00 2 400,00 - -

I.8 Działanie 8 100,00 100,00 - -
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I.8.1 Koszty
pocztowe i
telekomunikacy
jne

kpl 100,00 1 100,00 100,00 - -

Suma kosztów realizacji zadania 9 832,00 9 832,00 - -

II. Koszty administracyjne

II.1 Koszty
rozliczenia
księgowego

kpl 300,00 1 300,00 300,00 - -

Suma kosztów administracyjnych 300,00 300,00 - -

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 132,00 10 132,00 - -



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 3579-a044-a844, numer projektu: 46/2/2020

 Data elektronicznego złożenia aktualizacji oferty: 2020-10-09 11:53:34

Strona: 13

 

 

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

Lp. Źródła finansowania kosztów realizacji zadania Wartość
[PLN]

Udział
[%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 132,
00

100,00

2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 4 000,00 39,48

3. Wkład własny 5) 5 632,00 55,59

3.
1.

Wkład własny finansowy 2 432,00 24,00

3.
2.

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 3 200,00 31,58

4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 500,00 4,93

 

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów 6)

Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 37)

1. Oferent 1 - - - -

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
- - - -

VI. Inne informacje
1. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni

oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku
oferty wspólnej.

3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do
kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
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Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Przewiduje się odpłatność wykonania zadania publicznego.

Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci
oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej – w przypadku oferty
wspólnej.
Nie dotyczy
Sposób reprezentacji

Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji
przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
Oferent zamierza pobierać akredytację od zespołów nie będących członkami WZChiO. Nieodpłatnie
DK w Rawiczu udostępnia Salę widowiskowa sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie wraz z obsługą
techniczną.

VII. Oświadczenia
Oświadczam(my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne zKrajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą
ewidencją*;

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

7) 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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.................................................................

..............
 
.................................................................
..............
 
.................................................................
..............
 
(podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
oferentów)

Data ...................................................

 

Załączniki:

1. Aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (obligatoryjny - złożony
elektronicznie)

2. Statut lub inny akt regulujący formę organizacyjno-prawną podmiotu, zawierający aktualne dane
oferenta (obligatoryjny - złożony elektronicznie)

3. Aktualne upoważnienie (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
4. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych (obligatoryjny -

papierowo)

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ
otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
2) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący
stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych
informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania
uniemożliwia ich określenie.
4) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
5) Suma pól 3.1. i 3.2.
6) Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
7) Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
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