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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

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: Związek Stowarzyszań Bank Żywności w Trójmieście, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000224076, Kod pocztowy: 84-230, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk
, Ulica: Tysiąclecia , Numer posesji: 13A, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m.
Gdańsk, Strona www: www.bztrojmiasto.pl, Adres e-mail:michal.chabel@bztrojmiasto.pl, Numer
telefonu: 888797714,
 
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)

Michał Chabel
 
Adres e-mail: michal.chabel@bztrojmiasto.pl Telefon: 
888797714

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
w miesiącu lipiec w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram
2019

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2020 Data
zakończenia

31.07.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: eb17-0fb4-c098

Opis zadania

Zadanie stanowić będzie wsparcie ok. 2060 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które
zostały skierowane do udziału w programie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku. Osoby te spełniają kryteria dochodowe zawarte w wytycznych dot.
Podprogramu 2019. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz
poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium
dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli (według stanu prawnego
na dzień 08.08.2019 r.): 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w
rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci przekazania pakietu artykułów spożywczych. Artykuły te
będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Ze wskazanej grupy osób
otrzymujących wsparcie żywnościowe zostanie wyodrębniona także grupa, które zostaną
skierowane na warsztaty ekonomiczne, czyli działania towarzyszące w ramach POPŻ FEAD 2014-
2020. Liczba beneficjentów warsztatów to 10% ogólnej liczby beneficjentów programu i określona
jest wymogami zawartymi w wytycznych opublikowanych przez MRPiPS. O zakwalifikowaniu do
udziału w warsztatach decydować będą pracownicy socjalni lub realizator zadania.Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że zróżnicowana oferta warsztatów pozwoli na objęcie działaniami edukacyjnymi
możliwie najszerszej grupy odbiorców.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zadania będzie Miasto Gdańsk. Poszczególne działania realizowane w ramach
zadania: 1. Miejsca magazynowania i dystrybucji pomocy żywnościowej: - magazyn Banku Żywności
w Trójmieście, ul. Marynarki Polskiej 73A, Gdańsk 2. Miejscem realizacji działań edukacyjnych -
warsztatów: - przestrzeń warsztatowa w lokalu należącym do Banku Żywności w Trójmieście, ul.
Wolności 52, Gdańsk - w miarę potrzeby działania edukacyjne będą prowadzone także w innych
miejscach przystosowanych do prowadzenia warsztatów 3. Obsługa administracyjna: - biuro Banku
Żywności w Trójmieście, al. Gen. J. Hallera 239, Gdańsk; w razie potrzeby działania z zakresu obsługi
administracyjnej będą się także odbywać poza biurem Banku Żywności.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przygotowanie żywności dla ok.2060
osób w miesiącu LIPIEC 2020

2060 osób Dokument WZ (wydanie
magazynowe), lista odbioru
pakietów żywnościowych
(Załącznik nr 2)

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście rozpoczął działalność w 2005 roku. Uczestniczył
w „Świątecznych Zbiórkach Żywności” organizowanych przez Federację Baków w 2005r. w której
zebrano 3 tony żywności w 2006r. zebrano 2,5 tony żywności oraz pozyskano także 1,1 tony
żywności od firm producenckich. W 2007r. Pomorski Bank Żywności zwiększył współpracę z
organizacjami będącymi w bazie danych ZSPBŻ dzięki czemu udało się pozyskać w czasie organizacji
zbiórek 5 ton żywności oraz wsparcie od firm producenckich w ilości ok. 3 ton konserw.
Rozszerzając swoją działalność PBŻ w roku 2008 zebrał w zbiórkach żywności ponad 5 ton art.
spożywczych oraz pozyskał od firm producenckich 10 ton żywności. Rok 2009 pozwolił pozyskać w
czasie zbiórek ok. 6 ton żywności oraz pozyskać ok 15 ton żywności przy wsparciu firm
producenckich. Pozyskana żywność została rozdysponowana między organizacjami będącymi w
bazie danych Pomorskiego Banku Żywności. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwego
Handlu „Trzeci Świat i My”oraz Federacją Banków Żywności. Duże zmiany nastąpiły w działalności
Pomorskiego Banku Żywności od momentu pozyskania lokalu magazynowego na terenie miasta
Gdańsk we wrześniu 2010r. Pozwoliło nam to na rozszerzenie działalności podczas organizowania
zbiórek które w obecnym czasie sięgają już 60 sklepów wielkopowierzchniowych które umożliwiają
nam pozysk żywności ok.20 ton przy jednej zbiórce oraz pozyskiwanie żywności z firm
producenckich będąc w pełni możliwości zabezpieczyć żywność w magazynach. Rok 2011 stał się
rokiem przełomowym w działalności naszego stowarzyszenia podczas organizacji trzech zbiórek
żywności i pozysku od firm prywatnych udało się nam pozyskać ponad 52 tony żywności za łączną
wartość 367 000 zł. Podczas akcji współpracowało z nami ponad 3000 wolontariuszy. Rok 2012 to
rok jeszcze bardziej wytężonej pracy dzięki której udało się nam pozyskać 92 tony żywności
(producencka oraz zbiórki żywności) oraz pozyskać żywność z programu PEAD (unijne wsparcie dla
osób najbardziej potrzebujących) w ilości prawie 190 ton. Rok 2013 Bank Żywności pozyskał 316 ton
żywności. W roku 2014 zaszły zmiany z inicjatywy Federacji Banków Żywności dotyczące nazwy na
Trójmiejski Bank Żywności Zmiany pozwoliły bardziej niż obecnie nawiązać do terenu na którym
działa nasz bank co przełożyło się na pozysk w ilości 280 ton o wartości 1 miliona 200 tys zł.
pozyskując żywność tylko od firm producenckich i zbiórek żywności. Rok 2015 to rozwój współpracy
z firmami producenckimi, udział w programie Embargo Rosyjskie oraz udział w programie
europejskim FEAD wsparcie najbardziej potrzebujących osób i pozysk w całym roku ok. 1200 ton
żywności. Rok 2018 jest kolejnym rekordowym rokiem w pozysku żywności przez Bank Żywności w
Trójmieście gdyż pozyskujemy i przekazujemy organizacją pomocowym już ponad 2000 ton
żywności.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Bank Żywności w Trójmieście od 2015 roku jest Organizacją Partnerską Regionalną w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W Podprogramie 2018 uczestniczyło 17 Organizacji
Partnerskich Lokalnych z województwa pomorskiego, w tym 9 gminnych i miejskich Ośrodków
Pomocy Społecznej. Pomoc żywnościowa trafiła wówczas do ponad 11 tysięcy osób. Realizacja
dystrybucji żywności oraz towarzyszących jej działań edukacyjnych w ramach POPŻ (Podprogram
2019) w Gdańsku będzie dla naszej organizacji naturalną konsekwencją dotychczasowej pracy, a
nabyte przez lata doświadczenie pozwoli zapewnić jak najlepszą obsługę beneficjentów. Ponadto
Bank Żywności w Trójmieście jest organizacją na co dzień zajmującą się organizowaniem i
dystrybucją wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących. Regularnie pozyskujemy żywność
(przede wszystkim z krótkimi terminami ważności) od producentów, sklepów i darczyńców, a
następnie przekazujemy ją organizacjom charytatywnym działającym w naszym regionie oraz
osobom indywidualnym - klientom Sklepów Społecznych "Za Stołem". Żywność pozyskiwana przez
Bank Żywności w Trójmieście to przede wszystkim produkty świeże, z krótkimi terminami ważności
(warzywa, owoce, mięso, wędliny, ryby, nabiał, pieczywo). Dystrybucja produktów z dłuższymi
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terminami ważności, przede wszystkim takich, jak makarony, ryże, kasze, konserwy, mleko czy olej,
pomoże beneficjentom w stworzeniu zbilansowanych, pełnowartościowych posiłków, tym samym
będzie stanowić ważny krok w kierunku zapobiegania niedożywieniu i chorobom z niego
wynikającym. Bank Żywności w Trójmieście regularnie prowadzi działania edukacyjne w szkołach,
firmach i instytucjach. Od 2015 roku prowadzimy także warsztaty edukacyjne w ramach POPŻ. W
2018 roku w gminach naszego regionu odbyło się 105 spotkań podzielonych na 4 kategorie
tematyczne: warsztaty kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne i niemarnowania. Odbywały się one w
lokalnych ośrodkach - m.in. świetlicach, bibliotekach, domach kultury - tak, by beneficjenci mieli jak
najłatwiejszy dostęp do warsztatów. Łącznie w warsztatach w ramach Podprogramu 2018 wzięły
udział 974 osoby. Włączenie się Banku Żywności w działania na terenie Gdańska pozwoli nam
jeszcze efektywniej trafiać do osób potrzebujących, by oprócz doraźnej pomocy beneficjenci mogli
otrzymać także wiedzę niezbędną do poprawy warunków życiowych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Pracownik magazynowy - osoba posiadająca doświadczenie w pracy magazynowej przy obsłudze
programu FEAD; przygotowana do pracy przez CIS w Gdańsku. (Forma zatrudnienia umowa o pracę
1/2 etatu lub umowa zlecenie 80 godzin) Pracownik administracyjny - osoba zweryfikowana i
przeszkolona przez CIS w Gdańsku. (Forma zatrudnienia umowa o pracę 1/2 etatu lub umowa
zlecenie 80 godzin) Kierowca - posiada doświadczenie zawodowe w transporcie do 3,5 tony,
doświadczenie i/lub przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa żywności w transporcie (umowa
zlecenie). Planujemy na obecną chwile czyli posiadając tylko magazyn na Marynarki Polskiej
wydawać żywność zgodnie z ustalonymi z MOPR Gdańsk terminami. Realizacja zadania FEAD jest
mocno związana z wytycznymi MRPiPS co może powodować zmiany w ostatecznym kształcie
realizacji wydań pakietów żywnościowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Pracownik magazynowy obsługi
żywności (umowa zlecenie/umowa o
pracę wraz z obciążeniami)

1475,0    

2. Kierowca (umowa zlecenie/umowa o
pracę wraz z obciążeniami)

600,0    

3. Koszty paliwa 675,0    

4. Pracownik administracyjny (umowa
zlecenie/umowa o pracę wraz z
obciążeniami)

1475,0    

5. Opłaty(media,telefon,internet,energia,
woda,wywóz nieczystości,czynsz itp)

200,0    

6. Zakup materiałów biurowych 150,0    

7. Obsługa księgowo kadrowa (umowa
zlecenie wraz z obciążeniami/faktura)

350,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4925,0 4925,0 0,0
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V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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* / inną
właściwą ewidencją* ;

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

7) w zakresie związanym ze składaniem 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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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