
OGLOSZENIE 

Na podstawie art. 19a liSt. 3 lIstawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokl! 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z p6zn. zm.) podflje siy do publicznej 
wiadomosci tresc oferty realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy spolecznej pn. ",Pomoc 
zywnosciowa dla os6b najubozszych z terenu gminy Baboszewo" zlozonej przez Bank Zywnosci 
w Ciechanowie 

Zgodnie z tresci!j art. 19a ust. 4 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, kazdy 
w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia oferty w spos6b okreiilony w w/w art. moze 
zglosi6 uwagi dotycz!jce oferty. 

Wszelkie uwagi dotycz!jce zamieszczonej ofetiy nalezy przeslac na adres Urz!jd Gminy Baboszewo, 
uI. Warszawska 9a lub na adres poczty elektronicznej e-mail: oswiata@gminababoszewo.m 
z dopiskiem: Uwagi do ofetiy na realizacjy zadanie publicznego. 



URZI\O GMINV B.I\BOSZEWO 
WI'''' YN~L.O 

Kanc£ldria C/tI,'lnl 

f. ' 20\7 -OS- 0 t >! Zat~czniki do rozporz~dzenia Ministra 
1 Rodziny, Pracy i Polityki spotecznej 

""""ai'I~yeh ........... "" ...... " .. Q. "'" Zat'lcznik nr 1 
Nrzrel"\I\I"'~"yMIt. t: ~~ .. [!i'~ '.z. dnia ................... (poz .... ) 

uPRoir&~:i::a:~~:~~i:i~;:~;ZACJ,'zj~N'A PUBLlCZNEGO 
POUCZENIE co do sposobu wypefniania oferty: 

Ofert~ nalezy wypetnic wytqcznie w biatych pustych po!ach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 
oraz w przypisach, 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie nalezy skreslic niewfasciwq odpowiedz, pozostawiajqc 

prawidfowq. Przykfad: 111399ieFaAie* /niepobieranie*", 

I. Podstawowe informacje 0 zlozonej ofercie 

Gmina Baboszewo 

z terenu gminy Baboszewo 

28.11.2017 

II. Dane oferenta (-ow) 

j; .. ~azWa~ferent~· (-j)\.\t),forma ~i~;;;d~,~um~F'Kr~j6weg!,'R~je~~ru'~'ldi:i;:"egq)'luQ ·.in h~r~WI~,,~cji,~~l'e~liiJIi~1:i6'Vbf~~ 
;M~lesdo kdf~~~f'nd(""CJL(Jez~!ijl'st' in r\V';d~d resusied~:~Yi'i~t;.~,;,;, ..;f;:l';l~l;~/,· 'i;;"~;f' '.' ,.fW!t;~,&ii!,>~ij: 

Bank Zywnosci w Ciechanowie, 06-400 Ciechanow, ul. Smiecinska 9, KRS 0000354971 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

zadania jest uzyskanie poprawy warunk6w bytowyeh najbardziej potrzebujqeyeh 
Baboszewo przez wsparcie zywnosciowe udzielane gl6wnie za posrednictwem 

IOSrodka Pomoey Spolecznej w Baboszewie. 
nie skierowane jest do minimum 300 os6b potrzebujqcych, ubogich i ieh rodzin, 

iedozywionych, w tym do dzieci i mlodzieiy oraz samotnych os6b starszych z terenu gminy Bauu>L"w'UI 
ilose os6b oszacowana na podstawie danyeh podawanych przez GOPS). Okres jesienny to wzmozclIlel 

hM\f(b,t~i na zakup opalu, a w rodzinach, w kt6rych Sq dzieci na zakup artykul6w szkolnych. Dystrybu 
17\1\Am" crii wsr6d mieszkane6w gminy oraz weryfikacjq os6b potrzebujqcych zajmuje si~ Gminny 

w Baboszewie. 

1 ) Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. a dziafalnosci poiytku 
publicznego I a wolontariacie. 

2 ) Termin realizacji zadania nie moze bye dtuiszy nii 90 dni. 
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W ramach pozysku wlasnego oraz z program6w pomocowych Unii Europejskiej GOPS-owi, zapewniona 
zostanie odpowiednia ilose produkt6w spoiywczych, minimum 15 kg/ osobEl w czasie trwania zadania. 
Realizujqc naszq dzialalnose statutowq (pozyskiwanie i dystrybuowanie iywnosci dla os6b 
potrzebujqcych) wspieramy zadanie wlasne grniny Bab.oszewo w zakresie pomocy spolecznej oraz pracEl 
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej poprzez przekazvwanie bezplatnej iywnosci w okreslonej przez 
stosownq umowE;: ilosci i r6inorodnym asortymende z pozysku wlasnego od producent6w, rolnik6w i 
dystrybutor6w oraz z program6w pomocowych. Zywnose wydawana jest od poniedzialku do piqtku w 
godz. 8.00 - 15.00. Przywoiona oraz przechowywana jest w wynajEltym 0 magazynie przy ul. 
Smiecinskiej 9 w Ciechanowie, GOPS odbiera iywnosc minimum raz w miesiqcu. 

Ekonomiczny - Przekazanle potrzebujqcym iywnosci 0 wartosci min. 20 tysiElcy zlotych stanowi 
ednoczesnie realnq pomoc na kwotEl wyiszq nii wykazana - iywnosc pozyskiwana jest przez Bank 

IZvw~losci w cenie producenta (ok. 20% niiszej od cen detalicznych) 
Efekt Organizacyjny - Pomoc potrzebujqcym udzielana w spos6b planowy i systematyczny pozwoli 
bezpieczyc podstawowe potrzeby iywnosciowe ludzi potrzebujqcych 

. Efekt Spoleczny - Znaczqce wsparcie dla minimum 300 os6b najuboiszych, pozwalajqce im na podj 
ktywnosci w r6inych dziedzinach 

IV.Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacjl zadanla publicznego (w przypadku wi~kszej Iiczby koszt6w 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wicrszy) 

Oswladczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie real1zowane wyfqcznie w zakresie dziafalnosci poiytku publicznego oferentai 

3 ) Wartosc kosztow og6fem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt. 
4 Jw przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy f3saieraRie*/niepobieranie* swiadczen pieni~inych ad adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane W ofercie oraz zafqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/eFereRsJ* sktadajqcy nlniejslq ofert~ nle zalega (jC):l*/zalega (jq)* Z optacaniem naleinosci z tytutu zobowlqzan 

podatkowych; 

5) oferent*j >I< ktadajqcy ninlejszq ofert~ nie zalega (jq)*/2alega (jq)* Z optacaniem naleinosci z tytutu sktadek na 

Voce PRllZll~' S!'-"'1pJfM\ 

oferenta) 

Zalacznik: 

powainionej 
6b upowainionych 

oswiadczen woli w imieniu 

'Ska 

"-8, df-, '2&f'T 
Data ....................................................... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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