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2016 -09- 1 2 Zalijczniki do rozporz'ldzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Po lityki Spolecznej 
z dnia ................... (poz .... ) Nr z reJestru przcsylek /J rv2 D I" 

wplywaJ~cych :pr....A-/.v ~~. ~ ... Zat'lcznik nr 1 
Ilose zal . .. 

t'JpiROSZCZONA OFERTA R .. 'CJ ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty: 
Ofertli: naleiy wypetnic. wytClcznie w biatych pustych po lach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdkq:, np.: " pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreslic niewfaSciwq odpowiedi, pOlQstawiajCjc 
prawidfowij. Przyklad: "p8eieFaAie*/niepobiera nie*". 

I. Podstawowe informacje 0 zlozonej ofercie 

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

2. Tryb, w ktorym llozono ofert~ 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 
publicznego i 0 wolonta riacie 

3. Rod,aj ladania publiclnego'J Pornoc spofeczna 

4. Tytul ladania publiclnego Pornoc iywnosciowa dla os6b najuboiszych z terenu grn iny Baboszewo 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data . 1 19.09.2016 
rozpocz~cl a 

1 Data, _ 117.12.2016 
zakonczenla 

II. Dane oferenta (-ow) 

1. Nalwa oferenta (-ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S~dowego lub innej ewidencji, adres siedliby oral 
adres do korespondencji Ueieli j est inny od adresu siedziby) 

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

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
Przemysfaw Bartczak 

tym dane osob upowaznionych do 
bartczakp@wp.pl 

skladania wyjasnien dOtyCl~cych oferty (np. 501791529 
nurner telefonu, adres poczty elektronicznej, www.bzciechanow.pl 
nurner faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg61nosci celu, miejsca jego 
realilacji, grup odbiorc6w l adania oral przewidywanego do wykorzystania wkladu osobowego lub rleclowego 

~elem zadaniajest uzyskanie poprawy warunk6w bytowych naj bardziej potrzebuj1jcych mieszkailc6w 
~miny Baboszewo w miesiljcach jesiennych przez wsparcie i:ywnosciowe udzielane g16wnie za 
posrednictwem Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie.Zadanie skierowane jest do okolo 
P60 os6b potrzebuj ljcych, ubogich i ich rodzin, os6b niedozywionych, w tym do dzieci i m10dziezy oraz 
~amotnych os6b starszych z terenu gminy Baboszewo (i losc os6b oszacowana na podstawie danych 
podawanych przez GOPS). Okres jesienny to wzmozone wydatki na zakup Opahl, a w rodzinach, w 
~6rych Slj dzieci na zakup artyku16w szkolnych. Bezplatna pomoc zywnosciowa bt;dzie kierowana do 
pajbardziej potrzebuj1jcych mieszkanc6w gminy Baboszewo. Dystrybucj1j zywnosci wsr6d mieszkailc6w 
~miny oraz weryfikacj1j os6b potrzebujljcych zajmuje sit; Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w 
lBaboszewie. W ramach pozysku wlasnego oraz z program6w pomocowych Unii Europejskiej GOPS-owi, 

I I Rodzaj zadania zawiera sit; w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2) Termin rea lizacji zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dnL 
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zapewniona zostanie odpowiednia ilose produkt6w spozywczych, minimum 15 kg/ osoby w czasie 
rwania zadania. 

Realizujqc naszq dzialalnose statutowq (pozyskiwanie i dystrybuowanie zywnosci dia os6b 

potrzebujqcych) wspieramy zadanie wlasne gminy Baboszewo w zakresie pomocy spolecznej oraz pracy 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej poprzez przekazywanie bezplatnej Zywnosci w okreslonej przez 

~tosownq umowy ilosci i r6znorodnym asortymencie z pozysku wlasnego od producent6w, rolnik6w i 

~ystrybutor6w oraz z program6w pomocowych. Zywnose wydawana jest od poniedzialku do piqtku w 

~odz. 8.00 - 15.00. Przywozona oraz przechowywanajest w wynajytym 0 magazynie przy ul. 

~miecinskiej 9 w Ciechanowie, GOPS odbiera Zywnose minimum raz w miesiqcu. 

2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego 

I .Efekt Ekonomiczny - Przekazanie potrzebujqcym Zywnosci 0 wartosci okolo 20 tysiycy zlotych stanowi 
ednoczesnie reainq pomoc na kwoty WYZSZq niz wykazana - Zywnose pozyskiwana jest przez Bank 
~ywnosci w cenie producenta (ok. 30% nizszej od cen detalicznych) 
b. Efekt Organizacyjny - Pomoc potrzebujqcym udzielana w spos6b planowy i systematyczny pozwoii 
~abezpieczye podstawowe potrzeby Zywnosciowe ludzi potrzebujqcych 
G. Efekt Spoleczny 
)Znaczqce wsparcie dla 360 os6b najubozszych, pozwalajqce na podjltcie aktywnosci w r6:i:nycl 

~ziedzinach 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacj i zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby kosztow 
istnieje moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt calkowity 
(zl) 

lp. 

1 
Koszty 1wi'lZane z transportem zywnosci ( paliwa, OC, 6000,00 
naprawy auta, ust. zewn~trzne) 

2 
Koszty magazynowania ( czynsz, media) 6000,00 

J) Wartosc kosztow og6fem do poniesienia z dotacji nie maze przekroczyc 10 000 zt. 
4 'w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji" 
(zl) 

2000,00 

0 

do poniesienia 
ze srodkow 

finansowych 
wlasnych, srodk6w 
pochodz~cych z 
innych irodel, 

wkladu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zl) 
4000,00 

6000,00 
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Koszty og6lem: 
12000,00 2000,00 10000,00 

Oswiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bE:dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziafalnosci poiytku publicznego oferenta ; 

2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy j3:sl:lieraAie*/ niepo bieranie* swiadczen pieni~inych ad adresatow zadania; 

3) wszystkie podane W ofercie oraz zalClcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym; 

4) oferent*/efereREi* sktadajqcy niniejszq ofertE: nie za lega ( jtt)*/zalega I jilJ* Z optacaniem naleinosci z tytutu zobowiqzan 

podatkowych; 
5) oferent*/efereAei* skfadaj(Jcy niniejszet ofertE: nie zalega HitJ-*o.;.,,*ga-t-J;i~·· Z opfacaniem naleinosci z tytutu skladek na 

ubezpieczen ia spoteczne. 

(pod pis osoby upowa nionej 
rub podpisy os6b upo ainionych 
do sktadania o~wiadcze,; woli w imieniu 
oferenta) 

/3" r{,czak 

Data ....................................................... . 

Zafacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji . 

3 


