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ll, Dane oferentactóW)
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|
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synłetycżny opi§ żadania {wraz ze Wskazaniem miejsca jego realizacji)

CELEM ZADANIA JEST REALlzAcJA CYKLU 4 WARSZTATóW PLASrycżNYcH DLAGRUPY 20 DZlEcl WW|EKU
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REZULTATFM IADANlA BĘDZlE PRZEPRoWADZENłE WARSZTATóW DLA 2o oSóB, PoDCZAs K IóRYcH
UCZESTNlCY POZNAJĄ PRAWIDŁOWE WZORCE SPĘDZANlA WOLNEGO CZASU ORAZ ZOSTANĄ ZACHĘCENl
Do UDZlAŁU W PoZAsZKoLNYCH FoRlMAcH AKTYWNośCl lNIrELEKTUALNEJ, ARTYSTYCZNFJ lFlzYcZNEJ,
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WźEJ WYM|ENloNE ZADANIE MIEścl SlĘ W RAMACH GMlNNEGo PRoGRAMU PRZEclWDż|AŁANlA
NARKoMANIl NA RoK 2019 PKT lll PPKT

1.

" Rodza] żadania żawiera się yr zakle§ie zadań określonych W ań 4 ustawy ż dnaa 24 kwletnia 2003
pL]bliczn€o i o vólon|a.iacie (Dz, U. ż 20,18 r. póz 450, z póżń żń l
2'Termin leelizacji
zadanja ni€ może być dłuższyniż 90 dni

r

c dzlałalnościpożytku

4, opi§ zakładanych reuultatów realizncji zadania publicżnego

Planowany pożiom o§ią9nięci3
rezultatów lwańoŚĆ

Nazwa rezultato

alocelowa)

sPMWoZDANlE, L|STY oBEcNoŚcl
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Pl.ASTYCZNYCH
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i§formicii o §§tąg§Ęcl,J,.ł§kąźnika
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DzlAŁ WoLoNTARlUszY W zADANlU

UżYczENlA sALl DYDAKTYCZNEJ W s,P,

lM.

JULlUsżA RoGERA w sośNlcowlcAcH

lV, szacunkowa kalkulacia ko§ńów realizacji zadania publicżnego
Rodżaj kosżtu

Lp.

MATERIAŁY PlnsTYczNE
{

W TYM M.lN.

,

ZE§TAW

Wańo§ć
PLN

L dolaci|

25o0,00

2500.00

Z inoych

źródel

inplrnów.rszmrtex

1

sTYRoPlANoYcH, WsTĄzKl)
|(óśź2
XOORDYNATOR ZADANiA

2

Kosł 3

3

WOLONTARiAT

s!ma Wszystkich kosżlów |eaIiźacil żadan!a

240 00
180 C0

2500,00 WOLONTARlAT

2900.00

v. oświadczenia
oświadczami-my}. że]

1)
2)

ploponowane zrdanie publicrrre Ędźe .ealżowanę Wyłącznie w żakle§ie dżjałalnoścrpożyiku publicznąo oferentattóW)
pobaoranie świadc2eń pieni€nych będżie §Ę odbywać wyĘcżnie W lamach provradzonej odpłatnej dżlałahościpoźyi|u

3)

ofe.enl* / ole€nci"
podalkowyclr;

4)
5)
6)
7)

publjc5Ego

składający niniejsżą ofeńę nia żalega(ją)' / Zalega(-ją)'

z

opłacaniem należnościz tytdu zobowiązań

l

ofertę nie żelega(,ją)' żeąa/lą}' ż opłecaniem należnoścjz lylulu składek na
ubeżpieozenia śpobcżne;
dane żawańe w części ll niniejslej ofeny są zgo<lne z Kla]'owyn Rejestrem sądowym' / jnną Vłaścivrąewidendą']
wsżyslkie informaąe podane w ofe.cie oróż żalącznika.h §ą zgodne ż aktlaInym §tanem prawniłn i iaktycanymi
W zaklesie związanym ze §kładani€m oferl, w lym z grcmadżeni€m, praetwazani€m i pżekaąlvanień danych ośóbowych,
a także wprowadzaniem i.h do §ystemów informatycznycn, osoby, Kórych dotyćzą le dan€, Zł ryły slo§oM]e oŚwiadcrenia
żgodnie ż przepisańj o oóron'e danych o§obowych

oigrenr / otreflcl' §ktadając1 nini€i§zą

".,"ł§,03
upoważnonej lub podpisy

..?o/,q

