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Za/qczniki do rozporz<jdzenia Ministra 
Rodziny, 

z dnia . 
Pracy i Polityki Spolecznej 

.......... (poz .... j 

Zat'lcznik nr 1 wpiyWJj . '.. ... flf 
:~::' " up~oszczHN~~fEinA REALlZACJ I ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do 5p050bu wypelniania ofertv; 

Ofert~ na leiy wypelnic wytqCln ie w bialych pustych potach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pay poszczeg61nych potach 
oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: "pobieranie "/niepobieranie ' " oznacza, i.e naleiy skreslic niewlasciw'l odpowiedf. pozostawiaj <tc 

prawidlow,! . Przyklad: .. I"otlieranie*/niepobieran ie*". 

I. Podstawowe informacje 0 zlozonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Gmina Baboszewo 
do ktorego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono ofert~ 
Art . 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego 1
) Pomoc spoleczna 

4. Tytul zadania publicznego Pomoc zywnoSciowa dla os6b najubozszych z terenu gminy Baboszewo 

S. Termin realizacji zadania publicznego2
) 

Data . 1 01.11.2017 
rozpoczf;cla 

1 Data 1 31.12.2017 
zakor'lczenia 

II. Dane oferenta (-ow) 

1. Nazwa oferenta (,ow), forma prawn a, numer Kra;owego Rejestru S<ldowego tub inne; ewidencji, adres siedziby oraz 
ad res do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby) 

Bank Zywnosci w Ciechanowie, 06·400 Ciechanow, ul. Smiecinska 9, KR5 0000354971 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
Przemyslaw Bartczak 
bartczakp@wp.pl 

tym dane os6b upowainionych do S01791529 
skladania wyiasnien dotycz<lcych oferty (np. nr rachunku bankowego oferenta : 
numer te lefonu, adres poaty elektronieznej, 

67175000120000000033795637 numer faksu, ad res strony internetowej) 
www.bzciechanow.pl 

III. Zakres rzeczowy zadanla pub licznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizaeji wraz ze wskazaniem, w szczeg61nosci celu, mlelsca jego 
realizaeji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystanla wkladu osobowego lub rzeczowego 

Celem zadania jest uzyskanie poprawy warunk6w bytowych najbardz iej potrzebujqcych mieszkanc6w gminy 

Baboszewo przez wsparcie iywnoSciowe udzielane gl6wnie za posrednictwem Gminnego Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Baboszewie. 

Zadanie skierowane jest do minimum 300 os6b potrzebujqcych, ubogich i ich rodz in, os6b niedozywionych, w tym 

do dzieci i mtodzieiy oraz samotnych os6b starszych z te renu gminy Baboszewo (ilosc os6b oszacowana na 

podstawie danych podawanych p rzez GOPS). Okres jesienny to wzmozone wydatki na zakup opalu, a w rodzinach, 
w kt6rych Sq dzieci na zakup artykul6w szkolnych. Dyst rybucjq iywnoSci wsr6d mieszkanc6w gminy oraz 

we ryfikacjq os6b potrzebujClcych zajmuje si~ Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie. 
W ramach pozysku wlasnego oraz z program6w pomocowych Uni i Europejskiej GOPS-owi, zapewniona zostanie 

odpowiednia ilosc produkt6w spozywczych, minimum 15 kg! osobf; w czasie trwania zadania. 

1 I Rodzaj z~ da n i a zawiera sit: w zak resie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosei poi:ytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2 f T ermin realizaeji zadania nie moie bye dtuiszy nii: 90 dni. 



Realizuj~c nasz~ dzialalnosc statutow~ (pozyskiwanie i dystrybuowanie i ywnosci dla os6b potrzebujij;cych 
Iwspieramy zadanie wtasne gminy Baboszewo w zakres ie pomocy spotecznej oraz prac~ Gminnego Osrodk 
Pomocy Spotecznej poprzez przekazywanie bezptatnej iywnoki w okreslonej przez stosownq umawE: ilosci 
r6~norodnym asortymencie z pozysku wtasnego ad praducent6w, rolnik6w i dystrybutor6w oraz z programo\r\ 
pomocowych. Zywnosc wydawa na jest od poniedziafku do piqtku w godz. 8.00 - 15.00. Przywozona ora 
przechowywana jest w wynajE:tym 0 magazynie przy ul. Smiecinskiej 9 w Ciechanowie, GOPS odbiera i ywnos ' 
minimum raz w miesiqcu. 

Z, Zakladane rezultaty reallzacJi zadan ia publ lcznego 

l.Efekt Ekonomiczny - Przekazanie potrzebujqcym iywnosci 0 wartoSci min. 20 tysi~cy ztotych stanowi 
'ednoczesnie realnq pomoc na kwot~ wYZSZq nii wykazana - zywnosc pozyskiwana jest przez Bank iywnosci w 
enie pro"ducenta (ok. 20% niiszej od cen detalicznych) 

2. Efekt Orga nizacyjny · Pornoc potrzebujqcym udzielana w spos6b planowy i systernatyczny pozwoli zabezpieczyc 
podstawowe potrzeby i ywnosciowe ludzi potrzebujCjlcych 
3. Efekt Spoteczny . ZnaczCjlce wsparcie dla minimum 300 os6b najubozszych, pozwalajqce im na podj~cie 

aktywnosci w r6inych dziedzinach 

IV.Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadanla publicznego (w przypadku wl~kszej Ilczby koszt6w 
istnleje motliwo~c dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowity do ponleslenla do ponlesienla 
Id) z wnloskowaneJ ze ~rodk6w 

dotacji31 flnansowych 
1.1) wfasnych, ~rodk6w 

lp. pochodz'lcych z 
Innych ir6del, 

wkladu osobowego 
lub rzeczowego') 

1·1) 
Kosny zwlQune z transportem :tvwno~ci ( pallwo, oc, 4000,00 ZOOO,OO 2000,00 

1 naprawy .utl, us!u,luwnetrmej 

2 
KostlY ma,alYoowanla I ClYnszj 4059,00 0 4059,00 

K05zty og6lem: 
8059,00 2000,00 6OS9,00 

O~wladczam{·y), 1e: 
1) proponowane zadanie publiczne bt:dzie reallzowane wylil-Clnle w zakresle dzla talnokl po1ytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty pnewidujemy pabierilAle ' / nlepobieranle' ~wiadCler'l plenit:inych od adresat6w zadanla; 
3) wnystkie podane w ofercle oraz zalil-CZnikach Informacje S<i 19odne z aktualnym stanem prawnym 

I faktycznym; 

4) Of"'""I:~:::;ld'I"Y ';';'/'" of.rt, ,I. ",.,' I 1,) '/001." I I,)'. opl",,'.m ",.,,,,,,. tyM" "bow;,,,, 
podatkowych; , 

5) oferent ' / . jSkladaj"cy ninlejsz" ofert~ nle zalega , Jot)',4alegil (jot)' Z oplacaniem naleinokl z tytutu skladek na 
ubezpleczenia spc;leczne. 

~~~p~~lI ~~rz~~u 
PJ~tlIiZlt~'i~"" " "'U ~~ 
....... ....... .. .. .. .J , ••••••••• -..:({k •.. , ..•..•• .. •.. •. .•• ... 

(podpis osoby u'pbwainioneJ 
Illb podplsy oS9b upowainionych 
do skladan i~ y!wladczeri woll w Imieniu 
oferentaJ y 

3 I Warto~t koszt6w og6tem do poniesienla z dotac]1 nie mOle prlekroclyt 10 000 zl. 

i IW przypadku wsparcia realizacji zadanla publlcznego. 

Jj:) . .9 '?, ;uI.t1"'1-
Data ............................. : ... ...................... . 
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