Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)

Załącznik nr 1
WZÓR
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓREJ MOWA W 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 umieszonymi 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

2. Rodzaj zadania publicznego1)

Należy wpisać nazwę organu do którego składamy ofertę np.
Zarząd Powiatu Kolneńskiego
Należy wpisać rodzaj zadania , zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym np. wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

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
Nazwa oferenta - należy wpisać pełną nazwę oferenta zgodną z KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją,
wprzypadku składania oferty wspólnej, każdy z oferentów przedstawia swoje dane.
Forma prawna - forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną
na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do
innych kościołów i związków w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Czyli tu wpisywane będzie: fundacja, stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, parafia, Koło Gospodyń Wiejskich.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji - należy podać numer wraz ze wskazaniem nazwy właściwego
rejestru lub ewidencji.
Adres siedziby - należy podać adres zgodny z KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją

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.

1

Adres do korespondencji oferent może dodatkowo podać adres do korespondencji, jeśli jest on inny od adresu wskazanego w KRS
lub innym właściwym rejestrze lub ewidencji.
Adres e-mail, strona www, nr telefonu w przypadku braku proszę wskazać „nie dotyczy lub brak”

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane wszystkich oferentów.
Prosimy także o podanie numeru konta bankowego organizacji - dane te potrzebne są do podpisania umowy na realizację
zadania
Należy wpisać dane osoby upoważnionej i posiadającej pełne informacje w
zakresie składanej oferty:
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, - Imię i nazwisko,
- Numer telefonu
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
- Adres poczty elektronicznej

III. Opis zadania
1. Tytuł zadania publicznego

Nazwa własna zadania np. „Aktywne wakacje” czy „Szczęśliwy Senior”
Data
rozpoczęcia

Należy podać daty
Data
Nie wskazane jest
graniczne realizacji
zakończenia wpisywanie jako
projektu (muszą się
termin realizacji
one wpisywać w
jedynie daty
terminy określone w
wydarzenia np.
ogłoszeniu) należy
koncertu czy
we wskazanym
turnieju
2. Termin realizacji zadania publicznego
okresie uwzględnić
wszystkie działania
projektu,
uwzględniając okres
przygotowawczy i
działania
podsumowujące
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)

Ten punkt uzupełniamy podając wyłącznie najważniejsze informacje. Należy starać się odpowiedzieć na cztery
podstawowe pytania:
Gdzie? będzie realizowane zadanie – należy opisać miejsce realizacji zadania, podając informacje dotyczące wybranej
lokalizacji – najlepiej jest podać konkretny adres. Miejsce może odnosić się także do obszaru oddziaływania zadania, np.
cała miejscowość, gmina.
Dla kogo? Kto będzie grupą docelową – tu wskazujemy kto jest głównym odbiorcą zadania, do kogo kierujemy działania,
np. w szkoleniu weźmie udział 100 mieszkańców powiatu kolneńskiego, młodzież z terenu gminy/ powiatu w wieku 1216 lat.
Jak zaspokoimy potrzeby odbiorców – należy przedstawić konkretne problemy społeczne, które dzięki realizacji zadania
zostaną rozwiązane lub zniwelowane albo przedstawić potrzeby mieszkańców, które zostaną zaspokojone. Opisujemy jak
będziemy zaspokajać potrzeby bezpośrednich odbiorców np. niska sprawność fizyczna mieszkańców zostanie poprawiona
poprzez przeprowadzenie treningów w danej dyscyplinie.
Komplementarność - opisać spójność zadania z przedmiotem działalności oferenta (czy zadanie jest zgodne z celami
statutowymi organizacji)
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)
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Lp.

1.

2.

Nazwa działania
Należy wpisać tytuły
działań w porządku
chronologicznym.
Należy używać
konsekwentnie
nazewnictwa w
opisie
poszczególnych
działań w
harmonogramie oraz
w kosztorysie w
sekcji V-A

Np.
Wyjazdy o
charakterze
historycznym

Spotkania dotyczące
patriotyzmu

2)

Opis
Należy opisać
konkretne działanie
tak, aby nie było
wątpliwości na czym
będzie ono polegało i
gdzie będzie
realizowane

W ramach projektu
odbędą się dwa
wyjazdy o charakterze
historycznym:
1. do XYZ – miejsca
bitwy pod XYZ, która
została stoczona 17
lutego 1831 roku
podczas powstania
listopadowego.
2. do ZYX – miejsca
bitwy pod ZYX, która
została stoczona 10
kwietnia 1831 przez
wojska polskie pod
dowództwem generała
Ignacego
Prądzyńskiego (11 000
żołnierzy i 16 dział) z
korpusem rosyjskim
dowodzonym przez
generała Grigorija
Rosena.
W ramach projektu
planowanych jest pięć
spotkań dotyczących
patriotyzmu, w ramach
których przedstawiane

Grupa docelowa
Należy wpisać dla
kogo konkretne jest
adresowane
działanie.
Wskazujemy grupy
odbiorców danego
działania (liczbę osób
uczestniczących w
danym działaniu wraz
ze wskazaniem
kategorii wiekowych)

Planowany termin
realizacji
Należy podać terminy
rozpoczęcia i
zakończenia
poszczególnych
działań. Jeśli jest to
możliwe,
posługujemy się
konkretnymi datami
lub okresami/
miesiącami.
Najbezpieczniej jest
podać okres w formie
Od -do

Zakres działania
realizowany przez
podmiot niebędący
stroną umowy2)
Podajemy
podwykonawcę jeśli
całe działanie
realizowane będzie
przez inny podmiot.

Odbiorcami zadania
będą mieszkańcy
powiatu
kolneńskiego w
liczbie 60 osób w tym
– dzieci i młodzież w
wieku 10-17 lat – 40
osób oraz dorośli –
20 osób

1. Wyjazd do XYZ –
od dnia: dd-mm-rrrr
do dnia: dd-mm-rrrr
2. Wyjazd do ZYX –
od dnia: dd-mm-rrrr
do dnia: dd-mm-rrrr

Nie dotyczy

Odbiorcami zadania
będą uczniowie ze
szkół powiatu
kolneńskiego w
liczbie ok. 200

Jedno spotkanie w
miesiącach IV, V,VI,
VII, VIII 2020r.

Nie dotyczy

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.
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będą i omawiane
uczniów w wieku od
istotne aspekty historii 10 – 14 lat
Polski oraz kwestii
związanych z
patriotyzmem.
Spotkania po jednym
odbędą się w
Powiatowej Bibliotece
w XYZ
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)

Rezultat zadania to bezpośredni wynik realizacji projektu. rezultaty powinny odpowiadać celom i wynikać z działań.
Rezultaty dzielimy na twarde czyli policzalne np. Liczba osób które wzięły udział w treningach i na rezultaty miękkie,
które są efektem działań do których zaliczamy zmiany społeczne, wpływ psychologiczny np. większa aktywność
sportowa po zakończeniu projektu, poprawa własnej samooceny.
1. co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników
zadania) realizacji oferty?
Proszę wskazać rezultaty projektu. Z tego co zostanie wpisane w tym miejscu oferty Wnioskodawca będzie miał
obowiązek rozliczyć się w sprawozdaniu. Zakładane rezultaty powinny być zatem możliwe do osiągnięcia w
wymiarze określonym w tym miejscu oferty, możliwe do sprawdzenia i udokumentowania. Zatem proponujemy
w tym miejscu skoncentrować się bardziej na produktach np. zorganizowanie koncertu, wydanie publikacji,
przeprowadzenie warsztatów, zorganizowanie meczów/zawodów/turniejów. Należy podać liczbowe określenie
rezultatów realizacji zadania. Użyte miary muszą być adekwatne dla danego zadania, np.
- w ramach realizacji zadania 5 osób uzyska uprawnienia ratownika,
- 44 osób zapozna się z historią Powiatu Kolneńskiego co przyczyni się do ……,
- 10 osób otrzyma książki, a to z kolei przyczyni się do …….,
- Zakupionych zostanie 10 pucharów dla zwycięzców itd.
- 10 uczestników weźmie udział w 5 treningach trwających średnio 2 godziny,
- zorganizowane zostanie 5 meczów , w której udział weźmie 8 zespołów po 10 zawodników w każdym zespole.
2. jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
Tu opisują Państwo rezultaty miękkie często także nie mierzalne np. dzięki warsztatom uczestnicy zintegrują się, nastąpi
wzrost świadomości mieszkańców np.: uzyskanie uprawnień ratownika przyczyni się do ………..; podczas
realizacji zadania uczestnicy będą mieli aktywnie zagospodarowany czas wolny, będą motywowani do
wprowadzenia zmian w swoim życiu,
3. czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych
działaniach organizacji? – trwałość rezultatów zadania)
Jeśli dotyczy, mogą być takie zadania, które nie przewidują trwałych rezultatów. Tak może być np. przy wykonywaniu
usług opiekuńczych czy gdy zorganizowaliśmy koncert. Proszę wówczas wpisać, że nie przewiduje się takich
rezultatów. Jeżeli realizacja zadania wytworzy rezultaty trwałe należy opisać w jaki sposób będą wykorzystane
w dalszej działalności oferenta np. podnoszenie poziomu wyszkolenia zawodników pozwoli na udział w
rozgrywkach wyższej/ starszej grupy rozgrywkowej; zakupiony sprzęt będzie wykorzystany do prowadzenia
dalszych treningów itp.
6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego 3)

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.
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Nazwa rezultatu
Wpisujemy wszystkie rezultaty jakie zakłada
organizacja
w
realizacje
zadania.
Tu przenosimy rezultaty z pkt. 5.1

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)
Podajemy wskaźnik (policzalny)
dla opisanego rezultatu

Szkolenie sportowe w danej dyscyplinie

min. 50 osób

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Dla każdego rezultatu należy wskazać w jaki
sposób organizacja udowodni i sprawdzi
osiągnięcie danego rezultatu.
Mogą nimi być np. listy obecności, dzienniki
zajęć, komunikaty z zawodów, liczba odbioru
nagród.

Listy obecności/ zdjęcia/notatki prasowe lub
internetowe

Organizacja turnieju dla dzieci i min. 8 zespołów
młodzieży w danej kategorii wiekowej

Lista uczestników/ lista odbioru nagród/
komunikat końcowy/ zdjęcia

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

Należy podać informację o doświadczeniach w realizacji podobnych projektów oraz źródła ich finansowania w ostatnich
latach. Należy krótko opisać rodzaj, skalę i wartość zrealizowanych zadań podobnego rodzaju. Proszę wskazać czy jako
Organizacja realizowali już Państwo podobne działania. Proszę ująć tutaj projekty realizowane na zlecenie organów
administracji publicznej.
2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

Zasoby kadrowe - W tym miejscu należy opisać kwalifikacje osób, które będą realizowały projekt, oraz sposób ich
zaangażowania, uwzględniając członków stowarzyszenia, którzy pracować będą społecznie i wolontariuszy. Nie ma
konieczności podawania imion i nazwisk osób – należy wskazać kwalifikacje, jakie będą niezbędne i wykorzystane do
realizacji poszczególnych działań. Należy opisać kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie oraz sposób ich
zaangażowania (trener, koordynator projektu, itp.), uwzględniając członków stowarzyszenia, którzy pracować będą
społecznie i wolontariuszy. Wycena wkładu osobowego w tym miejscu podniesie wartość oferty.
Zaangażowane zasoby rzeczowe – W tej rubryce można wymienić wkład rzeczowy przewidziany do realizacji zadania,
opisać zasady i sposób jego wykorzystania. Wystarczy jedynie wymienić wkład rzecowy (lokal, sprzęt własny i użyczony,
materiały, rzeczy przekazane przez darczyńców czy sponsorów).
Zasoby finansowe – proszę wskazać, czy przy realizacji zadania będą Państwo wykorzystywać środki finansowe (w jakiej
wysokości i z jakich źródeł będą pochodzić – np. składki członkowskie, darowizny, dotacje z innych źródeł publicznych).
Jeżeli oferent planuje w ramach realizacji zadania pobierać wpłaty od adresatów zadania należy odrębnie wskazać tę kwotę
z określeniem kosztu dla 1 uczestnika.

Organizacja zgodnie z ogłoszeniem konkursowym nie wykazuje w kosztorysie wkładu
własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) w sekcji V-A i V-B (tabela poniżej).
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)
Rodzaj
Wartość [PLN]
Koszt
Rodzaj kosztu
Liczba
miary
jednostkowy
wszystkie
jednostek
Godzina,
planowane
[PLN]
Lp.
miesiąc, dzień,
Np. liczba
koszty, w
Razem
Rok 1
Rok 2
Rok 34)
Np. koszt
szczególności
zakupu usług,
4)

sztuka,
komplet.
zestaw,

godziny pracy,
koszt 1 szt., itd.

godzin, ilość
sztuk

Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
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rzeczy,
usługa, osobowynagrodzeń
dzień
I.
Koszty realizacji działań
I.1.
zgodnie z
------------------sekcją III pkt.
4)np. Wyjazdy
o charakterze
historycznym
I.1.1.
Koszt 1 w
usługa
każdym
wierszu
wpisujemy
nazwę kosztu
np.
Wynajęcie
autokaru
I.1.2.
Koszt 2
…
…
I.2.
Działanie 2
------------------I.2.1.
Koszt 1
I.2.2.
Koszt 2
…
…
I.3.
Działanie 3
------------------I.3.1.
Koszt 1
I.3.2.
Koszt 2
…
…
Suma kosztów realizacji zadania
II.
Koszty administracyjne
II.1.
Koszt 1
II.2.
Koszt 2
…
…
Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

--------------------

----------------

----------------------

---------------

-------------

Te kolumny wypełnia się jedynie w
przypadku zadań wieloletnich

--------------------

----------------

----------------------

--------------

---------------

-------------

--------------------

----------------

----------------------

--------------

---------------

-------------

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania
Lp.
Źródło finansowania kosztów realizacji zadania
1.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
2.
Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty
3.
Wkład własny5)
3.1. Wkład własny finansowy

3.2.
4.

--------------

Wartość [PLN]

100
Maksimum 80 %

Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)
Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów 6)
Lp.
Źródło finansowania kosztów realizacji zadania
Razem
1.
Oferent 1
2.
Oferent 2
3.
Oferent 3

Udział [%]

Nie dotyczy

Minimum 20 %
wszystkich kosztów
zadania (tj. sumy
wnioskowanej dotacji i
wkładu własnego nie
wliczając wkładu)
Nie dotyczy

Wartość [PLN]
Rok 1
Rok 2
Rok 37)
Wypełniamy tylko przy ofercie wspólnej

5)

Suma pól 3.1. i 3.2.
Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
7)
Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
6)

6

…
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

VI. Inne informacje
1.
2.
3.

1.

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

Organizacja musi napisać informacje czy w ramach zadania będzie pobierała opłaty od uczestników lub takich
opłat nie będzie pobierać. Możliwość pobierania świadczeń mają tylko te organizacje, które prowadzą
działalność odpłatną pożytku publicznego

2. Punkt wypełniany wyłącznie gdy oferta składana jest jako wspólna. Zawiera informacje dotyczące podziału, które
z zaplanowanych działań wykonuje poszczególny oferent oraz informacje o tym kto reprezentuje
poszczególnego oferenta w relacjach z Urzędem.
3. W tym punkcie można podać dodatkowe informacje np. wyjaśnić wartość poszczególnych pozycji kosztorysu,
czy konieczność poniesienia ujętego w pozycji kosztorysowej wydatku.
VII.
Oświadczenia
Proszę odnieść się do oświadczeń z pkt. 3,4,5 i wykreślić nie dotyczący wariant.
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 z Krajowym 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.

.................................................................
.................................................................
.................................................................

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

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