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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) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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: STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ,
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000220008, Kod pocztowy: 83-000,
Poczta: Pruszcz Gdański, Miejscowość: Pruszcz Gdański, Ulica:Wojska Polskiego, Numer posesji: 37
, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk, Strona www: w.cocgdansk.pl,
Adres e-mail: biuro@cocgdansk.pl, Numer telefonu: 58 682-22-58,
 
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)

JANINA PIOTROWSKA
 
Adres e-mail: biuro@cocgdansk.pl Telefon: 604875805

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego ŚWIĄTECZNY CZAS - CYKL SPOTKAŃ Z WARSZTATAMI DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ORZECZENIEM O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WRAZ Z OPIEKUNAMI -
CZŁONKÓW COC Z GDAŃSKA.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.11.2021 Data
zakończenia

15.12.2021

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

Stowarzyszenie planuje zorganizowanie cyklu spotkań z warsztatami tematycznymi których efektem
końcowym ma być spersonalizowany, kalendarz na 2022 rok, planowany jako świąteczny prezent
dla członków COC . Aktualnie Stowarzyszenie posiada 220 członków zamieszkujących Gdańsku.
Wydruk dla pozostałych członków Stowarzyszenie COC pokryje ze swoich środków.

1. Spotkanie - fotografia, grafika, tematyka i projekt kalendarza. Wcześniej zostanie rozesłana
informacja z zaproszeniem do współpracy poprzez propozycję wykonania zdjęć i zaproponowanie
tekstów do zamieszczenia w kalendarzu. Na spotkaniu zostaną one przedstawione i kolegialnie
wybrane i zatwierdzone, po czym materiały zostaną przekazane do profesjonalnego grafika.
Przewidywany czas 5 godzin.
2. Spotkanie - fotografia, grafika, tematyka i projekt kalendarza, opiniowanie i wybór wersji
końcowej kalendarza z przedstawionych projektów. Przewidywany czas 5 godzin.
3. Spotkanie - coraz bliżej świąt - warsztaty z rękodzieła w temacie ozdoby i prezenty poprowadzi
wykwalifikowana kadra mająca doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
Przewidywany cza 5 godzin.
4. Spotkanie wigilijne - Msza święta, po niej poczęstunek przy muzyce i śpiewach kolęd.
Przewidywany czas 5 godzin.

Na każdym spotkaniu przewidywany jest poczęstunek (kawa, herbata, napoje ciasta kanapki i coś
ciepłego).

Celem planowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
czasu rekreacji z możliwością integracji oraz wykazania się kreatywnością, przez co również naukę
aktywnego spędzania czasu.
Chcemy nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z odosobnieniem i strachem, który
oprócz choroby spowodowany jest aktualnie panującą pandemią Covid 19.
Za nami są liczne zrealizowane zadania, między innymi cykl jednodniowych Spacerków z COC,
podczas których czerpaliśmy wiedzę o sytuacji osób niepełnosprawnych oraz potrzebie i sensie
realizowania podobnych projektów.

W trakcie spotkań zachowany zostanie rygor sanitarny poprzez zmierzenie temperatury ciała oraz
zaopatrzenie uczestników w maseczki i płyny dezynfekujące. Osobami niepełnosprawnymi
opiekować się będą doświadczeni opiekunowie, zapewniając im pomoc i poczucie bezpieczeństwa.

Miejsce realizacji

Zadanie realizowane będzie w pomieszczeniach klubowych znajdujących się przy Parafii p.w.
Podwyższenia Krzyża Pruszczu Gdańskim, siedzibie Stowarzyszenia COC.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Nauka i zachęcenie do aktywnego
spędzania czasu przez osoby
niepełnosprawne.

8 - 15 osób
niepełnosprawnych z
orzeczeniem o
niepełnosprawności
zamieszkujących w Gdańsku

Lista uczestników, ankieta,
rozmowy, dokumentacja
zdjęciowa, komunikator FB

Zintegrowanie osób
niepełnosprawnych z różnych
środowisk, nawiązanie przyjacielskich
relacji.

8 - 15 osób
niepełnosprawnych z
orzeczeniem o
niepełnosprawności
zamieszkujących w Gdańsku

Lista uczestników, ankieta,
rozmowy, dokumentacja
zdjęciowa, komunikator FB

Zmniejszenie poczucia stresu, izolacji
wywołanej nie tylko
niepełnosprawnością, ale i pandemia
Covid-19.

8 - 15 osób
niepełnosprawnych z
orzeczeniem o
niepełnosprawności
zamieszkujących w Gdańsku

Lista uczestników, ankieta,
rozmowy, dokumentacja
zdjęciowa, komunikator FB

Nauka aktywnego spędzania czasu z
osobami niepełnosprawnymi i
radzenia sobie z ich problemami.

5 - 15 opiekunów osób
niepełnosprawnych
zamieszkujących w Gdańsku

Lista uczestników, ankieta,
rozmowy, dokumentacja
zdjęciowa, komunikator FB

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie od lat realizuje program pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez ich
aktywizację, motywowanie do samodzielnego działania oraz radzenia sobie z trudami życia
codziennego. Nasze działania mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W dobie trwającej
pandemii stało się to jeszcze trudniejsze. Tak więc planowane przedsięwzięcie jest komplementarne
w stosunku do działań wcześniej podejmowanych, takich jak coroczne, od 22 lat organizowanie
olimpiady sportowej, integracyjnych spotkań przy ognisku, zabaw tanecznych w okresie karnawału,
wyjazdów turystycznych i integracyjnych młodych wolontariuszy z młodzieżą niepełnosprawną,
wczasorekolekcji, gdzie również zapewniana jest specjalistyczna opieka rehabilitacyjna. Dbając o
rozwój duchowy wszystkich członków COC, corocznie w czasie Wielkiego Postu i Adwentu
zapraszamy na rekolekcje z udziałem Asystenta Kościelnego Ks. Stanisława Łady. W każdą drugą
niedzielę miesiąca w sopockim Kościele p.w. Gwiazdy Morza uczestniczymy we wspólnej
Eucharystii. Wieloletnią tradycją stało się organizowanie spotkania wigilijnego, cieszącego się
ogromnym zainteresowaniem. Liczny udział członków Stowarzyszenia we wszystkich tych
przedsięwzięciach świadczy o potrzebie i sensie kontynuowania naszych działań.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
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W latach 2014 - 2021 Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej
prowadziło następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe:

Umowa nr 27/UM/ROPS/ZZ/PFRON/14 zawarta dnia 01 lipca 2014 r. pomiędzy Samorządem
Województwa Pomorskiego a Stowarzyszeniem COC na organizację „Integracyjno-turystyczny
wyjazd osób niepełnosprawnych do Kotliny Kłodzkiej”. Wysokość dofinansowania 12 000,00 zł.
Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr 11/UM/ROPS/ZZ/PFRON/15 zawarta dnia 09 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem
Pomorskim a Stowarzyszeniem COC na organizację „5 dniowego wyjazdu rekreacyjnego osób
niepełnosprawnych do Trzcinna”. Wysokość dofinansowania 20 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i
rozliczono.

Umowa nr 14/UM/ROPS/ZZ/PFRON/15 zawarta dnia 12 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem
Pomorskim a Stowarzyszeniem COC na organizację „Wyjazdu młodzieży niepełnosprawnej do
Głogowa”. Wysokość dofinansowania 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr W/MOPSR/879/DOTACJE/318/PFRON/127/2015 zawarta dnia 01 lipca 2015 r. pomiędzy
Gminą Miastem Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a Stowarzyszeniem COC na organizację
zadania pn. „Integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych przy ognisku w Mirachowie”.
Wysokość dofinansowania – 3 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr 15/UM/ROPS/ZZ/PFRON/16 zawarta dnia 07 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem
Pomorskim a Stowarzyszeniem COC na organizację „Wyjazdu osób niepełnosprawnych na Wyżynę
Śląską i do Częstochowy”. Wysokość dofinansowania 17 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i
rozliczono.

Umowa nr 33/UM/ROPS/ZZ/PFRON/17 zawarta dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem
Pomorskim a Stowarzyszeniem COC na organizację „Wyjazdu osób niepełnosprawnych w rejon
południowo-wschodniej Polski” Wysokość dofinansowania 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i
rozliczono.

Umowa nr W/MOPSR/1051/DOTACJE/387/PFRON/174/2017 zawartą dnia 29 czerwca 2017 r.
pomiędzy Gminą Miasto Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie a Stowarzyszeniem COC na
organizację „Integracyjnego spotkania osób niepełnosprawnych przy ognisku w Mirachowie”.
Wysokość dofinansowania 4100,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr 13/UM/ROPS/ZZ/PFRON/18 zawarta dnia 30 maja 2018 pomiędzy Województwem
Pomorskim a Stowarzyszeniem COC na organizację zadania „Wyjazd osób niepełnosprawnych na
Ziemie Wielkopolską”. Wysokość dofinansowania 25 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr 14/UM/ROPS/ZZ/PFRON/18 zawarta dnia 30 maja 2018 pomiędzy Województwem
Pomorskim a Stowarzyszeniem COC na organizację zadania Wyjazd rekreacyjny osób
niepełnosprawnych do Trzcinna. Wysokość dofinansowania 15 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i
rozliczono.
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Umowa nr 30UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 zawarta dnia 1 lipca 2019 pomiędzy Województwem
Pomorskim a Stowarzyszeniem COC na organizację zadania Aktywizacja na Wyżynie Lubelskiej -
wyjazd krajoznawczo - turystyczny dla osób niepełnosprawnych z Pomorza. Wysokość
dofinansowania 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr 373/2020 zawarta dnia 25 maja 2020 pomiędzy Fundacją Energa w Gdańsku na
organizację integracyjnego wyjazdu osob niepełnosprawnych i wolontariuszy do Trzcinna. Wysokość
dofinansowania 25000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr 15/UM/ROPS/PFRON/ZZ/21 zawarta 1 lipca 2021 pomiędzy Województwem Pomorskim
a Stowarzyszeniem COC na organizację zadania Spacerkiem z COC - cykl wyjazdów jednodniowych z
aktywnością rekreacyjną.
Wysokość dofinansowania 13750,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Umowa nr 14/UM/ROPS/PFRON/ZZ/21 zawarta 1 lipca 2021 pomiędzy Województwem Pomorskim
a Stowarzyszeniem COC na organizację zadania Rehabilitacja domu osoby niepełnosprawnej -
członka COC.
Wysokość dofinansowania 35000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ STOWARZYSZENIE COC REALIZOWAŁO SWOJE
CELE STATUTOWE POPRZEZ:

Coroczne spotkania Animatorów Grup Przewodnich, na którym omawiano plan formacyjnych
spotkań członków COC w swoich parafiach.

Coroczne uroczyste obchody Światowego Dnia Chorego, podczas których wręczano Statuetki
„Wzorowy Wolontariusz Roku” oraz Wyróżnienia „Długoletni Członek Duszpasterstwa Osób
Niepełnosprawnych, a także specjalne Wyróżnienia „ Młody Wolontariusz COC”.

Coroczne wyjazdy osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne do Głogowa.

Wyjazdy rekolekcyjne dla osób niepełnosprawnych i opiekunów do Sobieszewa.

Wyjazdowe rekolekcje dla młodych wolontariuszy COC do Sobieszewa.

Coroczne organizowanie Festynu Parafialnego w Pruszczu Gdańskim, który jedynie w roku 2020 nie
odbył się z uwagi na sytuację epidemiczną.

Coroczne Powiatowe Olimpiady dla niepełnosprawnych organizowane przez COC wraz z Parafią
Podwyższenia Krzyża św. w Pruszczu Gdańskim z udziałem 200 osób niepełnosprawnych i 100
wolontariuszy. Za nami już XXI edycja Olimpiady.

Coroczne spotkania integracyjne przy ognisku w Mirachowie.

Dni skupienia dla Rady COC i Animatorów Grup Przewodnich organizowane w okresie Wielkiego
Postu, oraz wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w których oprócz członków naszego
Stowarzyszenia uczestniczyli także przedstawiciele COC z Elbląga, Bydgoszczy, Olsztyna i Głogowa.
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Coroczne, we wrześniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Sanktuarium Matki Boskiej w Trąbkach
Wielkich.

Uczestnictwo w 2018 roku członków Rady COC w KrajowymWalnym Zgromadzeniu Stowarzyszeń
Skonfederowanych, na którym ponownie Krajowym Koordynatorem Zarządu CVS został wybrany
Pan Zdzisław Waszkiewicz - Przewodniczący Stowarzyszenia COC Archidiecezji Gdańskiej.

Coroczną, w październiku modlitwę wspólnoty COC w intencji swoich Darczyńców i Dobrodziejów.

Uczestnictwo Przewodniczącego Zdzisława Waszkiewicza na Walnym Zgromadzeniu
Międzynarodowej Konfederacji w Rzymie.

Coroczne uroczyste spotkania wigilijne osób niepełnosprawnych, które odbywały się w Dworku
Barwik w Pomieczynie na Kaszubach. Do tych, którzy nie mogli być z nami, osób obłożnie chorych,
wolontariusze docierali osobiście składając życzenia i wręczając drobne upominki.

Coroczne zabawy karnawałowe dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.

Poszukiwanie osób do współpracy na zasadzie wolontariatu, do niesienia pomocy na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych.

Coroczne uroczyste przyjęcia nowych członków i odnowienie przyrzeczeń przynależności do
Stowarzyszenia .

Zainicjowany w 2020 roku cykl "Spacerków z COC", na które zapraszaliśmy wszystkich, osoby
niepełnosprawne, członków, wolontariuszy i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Ulicami
Gdańska, Oliwy i Sopotu, oprowadzał nas przewodnik odkrywając na nowo zapomniane lub
nieznane tajemnice i historie, odpowiadając na pytania: W jaki sposób dawniej podnoszono ciężary?
Gdzie tak naprawdę jest stare miasto i jaki wpływ na życie w nim miał gdański astronom i
matematyk Jan Heweliusz? Jakie tajemnice kryje w podziemiach Bazylika św. Brygidy? Każdy spacer
kończył się chwilą wytchnienia w cukierni, przy kawie, herbacie i ciastku. Rozmowom i snuciu
planów nie było końca. Bardzo duże zainteresowanie spacerami i widoczna radość uczestników
motywuje nas do planowania kolejnych spacerków. W Trójmieście mamy jeszcze dużo miejsc do
odkrycia. W planach dalej Gdańsk, ale też Sopot, Gdynia i Hel.... Tak pisaliśmy w relacji końcowej.
Dzisiaj, w tym projekcie mogą zrealizować się marzenia naszych podopiecznych.

W tym trudnym czasie przez wszystkie lata zapewnialiśmy stałą opiekę osobom niepełnosprawnym
- naszym braciom i podopiecznym.
Wolontariusze w indywidualny sposób zapewniali pomoc, odwiedzając chorych pozostających w
domach.
Dostarczali zakupy, lekarstwa i potrzebne wsparcie.

Nie byłoby to możliwe bez nieustannie wspierających nas swoją fachową wiedzą Cichych
Pracowników Krzyża, prowadzących Dom Uzdrowienie Chorych w Głogowie, Fundacji Hospicyjnej
prowadzącej Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Zgromadzenia Sióstr Pallotynek z
Gdańska, oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Sobieszewa.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W zadaniu weźmie udział, w zależności od potrzeb 5 do 15 opiekunów z Gdańska, którzy zapewnią
osobom niepełnosprawnym pomoc i poczucie bezpieczeństwa oraz dwie osoby planujące,
przygotowujące i rozliczające zadanie.
Koordynator projektu: sporządzi plan spotkań z rezerwacją terminów, zamówieniem wyżywienia.
Zajmie się naborem i potwierdzeniem uczestnictwa zadeklarowanego na wstępnej liście
uczestników. Ustali zapotrzebowanie na sprzęt medyczny oraz zajmie się jego przygotowaniem.
Zakupi i przygotuje środki higieny osobistej (maseczki, środek dezynfekujący) oraz zakupi artykuły
tematyczne przewidziane na warsztaty. Będzie miał nadzór nad przebiegiem zadania.
Księgowa projektu: sporządzenie wniosku, nadzór finansowy nad realizacją zadania i jego
rozliczenie. Są to doświadczeni wolontariusze Stowarzyszenia COC, członkowie Rady, którzy od
wielu lat towarzyszą osobom niepełnosprawnym w podobnych przedsięwzięciach.
Trener wolontariusz z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, członek COC
(spotkanie 1,2)
Dwóch wolontariuszy z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, członek COC
(spotkanie 4)
Zarówno opiekunowie, koordynator i księgowa projektu pracują na zasadach wolontariatu.

Przewidywany wkład osobowy: 3050,00 zł.

Trener zewnętrzny, wykwalifikowana osoba prowadząca warsztaty rękodzieła (spotkanie 3).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Praca koordynatora projektu
(wolontariat) - 20 godzin x 45,00zł.

900,00    

2. Praca księgowej projektu (wolontariat)
- 20 godzin x 45,00zł.

900,00    

3. Praca trenera (wolontariusza) na
spotkaniu 1,2 - 10 godzin x 80,00zł.

800,00    

4. Praca dwóch wolontariuszy
przygotowujących spotkanie nr 4 - po
5 godzin = 10 x 45,00zł.

450,00    

5. Praca trenera prowadzącego warsztaty
rękodzieła na spotkaniu nr 3 - 5 godzin
x 100,00

500,00    

6. Zakup materiałów na warsztaty
rękodzieła - spotkanie nr 3

1 000,00    

7. Zakup materiałów i wydruk zdjęć jako
materiały poglądowe na spotkania 1,2

200,00    
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8. Zakup artykułów spożywczych, lub
catering na spotkania od 1 do 3 po
600,00 zł.

1 800,00    

9. Zakup artykułów spożywczych, lub
catering na spotkania 4

2 100,00    

10. Zakup środków higieny osobistej
(maseczki, płyn dezynfekujący)

100,00    

11. Koszt wykonania projektu graficzne i
wydruku kalendarzy w ilości 220 sztuk
x 15,00

3 300,00    

12. Firma zewnętrzna. Koszt transportu
osób niepełnosprawnych na miejsce
spotkania (Gdańsk - Pruszcz Gd.), oraz
powrót do domu(Pruszcz Gd. Gdańsk) -
dotyczy spotkania 1,2,3,4

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 050,00 10 000,00 3 050,00

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

Załączniki:

1. Aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów
Krajowego Rejestru Sądowego (fakultatywny)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z KRS lub innego, właściwego rejestru – pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty
skarbowej, jeśli nie obwiązuje zwalenie z opłaty (fakultatywny)

3. Kopia umowy lub statutu spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. (fakultatywny)

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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