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POUCZENIE co do SPOSO"u wypolniani. oferly: N ' gg&3 V' 
oraz w przyplsac 1. "10" !. , 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,pob1eranie"/niepobieranie*" OZnaC7.E1. ze naleZy s'~reSl~;u+~sr,Mia;"'ooP6Wi&JZ;"'poz6sta\Maj~c"", . 

Ofert~ nalezy ,WY, pel:;.~niC wyrq,CZnie W bialych plislych polacJl, zgodnte z, instrukcjami un~~War;WtrF~Y.:'~~~~~:;~:'~:~~~.~ .. P.?"~~,~,~"¥,,,, ,., 

prawid~owtt. Plzyktad: "pobiBfaH-ie*/niepcbieranie*" ~'!f~ ................ ,,, ....... ,, .......................... ~ ., 

I. Podstawowe informacje 0 ztoz.onej ofercie 

II. Dane o'fe",,,ta(,t6w) 

Gmina Baboszewo 

P"mr,r, spoleczna '" organizowanie pomocy zywnosciowej 
Sr()d()W1S!,~ornludzi n"j uboz,szych z terent] Gminy 

ZYWIlosci w Ciechanowie, Fundacja, KRS: 0000354971, uL 
.bzciechanow,pl, biuro@bzciechanow,pl 

ill rachunku bankowego : 
17S0 0012 0000 0000 3379 5637 

.lezierska- Prezeska Zarzqc!u, 

Wsparcie zywnosdowe ella llajilbozszYGh mieszka6c6w 
gminy Sa boszewo w okresie panderni i 

28 I grudnia 
2020 

zapC"'illienie ponlocy zyv.,rl1o~~ciowej 

1191JUJY Baboszewo, lldzielane za ]Josrednictwem Gminnego OSfodka Pomocy Spokcznej 
pandemii koronawirusa oraz p6zniejszYITL Ze wzglydu na syiuacjy epidemiczn<t 

potr2:ebuiilce wsparcia zyvmosciowego 01'1 w jes'l.cze lIudl1iejszej sytuacji, gdyz sq to gi6wnie ,",,,,ic.r'7vl 

osoby chore, Z niepelno73pravvnosc1nmi, czylj osoby z grup pod\vyzszonego ryzyka. Dziyki 

pomc)cy bydi} miaty z8pewTliGilc hCZPHcczc:llSlwo ZYWllosc:iowe, :Nasza oferta wsparcia ZYWllOiicilJw'eg,ol 

Idotvc:zy rO'lmie): nowej gmpy o;;d1, ktrlrt' znaiazJ:, si{; w trudnej sytuacji elionomicznej z powodul 
prac, w zvviqzkH Z 'lamro'l,t:;nicHJ gospodaryj, Pnyvv-adl.q_c naszi1 poustawow,!

polegqjC)c(j na pozys.kiwanitl od produc:ent.(lw ;~y\vnos(:i zagrozonej znlaJ'nc,w:aniienll}esteslmyl 
na przekazywanie jej dla os6b potra:bujlclcych pomocy i wspmci.a, 
sly do zmniejs:r:ania obszan.l ub6shwl i niedot,ywienia w regionle. Poprzez 

b~dzierny wspierc.c reaIL':acj~~ zadaJl vviasnych grniny z zakresll pornocy spolecznej 
lZapeWlllal~c pomo!; zywnokiowq db, jego podopieQtlych w r6:i,norodnym asollyrnenc:ie, W okre;;iel 



ealizacji zadania planujemy r6wniez przekazywanie zywnosci swiezej z market6w oraz od innych 
darczync6w. 

Hank Z,ywnosci w Ciechanowie od 2 stycznia do 20 lipca 2020 roku przekazal za posrednictwem 

GOPS w Baboszewie - 19 509 kg zywnosci 0 wartosci 94 160 zlotych. Pomoc zywnosciowa dotarla 
do 360 os6b, co daje okolo 54 kg r6znorodnych produkt6w sp0Zywczych 0 wartosci 261,55 zl dla 1 

osoby. 

1) Rodzaj zadania zawiera siEil w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia~alnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie moze bye dtui.szy nii. 90 dnL 



wsparcie dziatan GOPS w zakresi 
spotecznej 

matyczne przekazywanie 

TV"""''''' spoiywczych dla 
przekazanie okolo 1 tony 

okumenty wz- wydruki z programu 
zynowego Enova 

IrlnklHllPlntv WZ- wydruki z programu 

-ZVINnclscii w Ciechanowie dysponuje obiektem magazynowo- biurowym na wynajem kt6 

Ipodpisala stosOwnq umowE;. Magazyn 0 powierzchni 339m2 posiada wydzielonq chlodniE; 0 powierzchni 

w bardzo dobrym stanie, oraz pomieszczenie biurowe i zaplecze sanitarne 0 standardzie wy 

SANEPID (ogrzewanie, kanalizacja, woda ciepla, natrysk). Posiadamy jeden elektryczny i jed en 

zek widlowy podnosnikowy do rozladunku dostaw oraz cztery wazki paletowe. Bank Zywnosci 

I ielem dw6ch samochod6w-chlodni m-l<i Mercedes Sprinter oraz IVECO Daily, przystosowanych 

In"'own" I iywnosci wymagajqcej zachowania ciqgu chlodniczego. Fundacja posiada zgodE; SANEPID-u 

Ifullkcjorlo"'lanie magazynu przy ul. Smiecinskiej 9. Pomieszczenie biurowe jest calkowicie umeblowane i 

I",,"'nn',eione w urzqdzenia biurowe, posiada radiowy dostE;P do internetu. 

lizowane projekty: 

Wojewoda Mazowiecki - Pozyskiwanie i dystrybucja darmowej iywnosci dla os6b bezdomnych i 

IniE~dalivINio'nvlch we wsp61pracy z organizacjami pomocowymi w wojew6dztwie mazowieckim- 2016-

170,"nio 2016-wsp6Ifinansowane, wsparcie 30 000 zl, rok 2018-35 000 zl 

Wojewoda Mazowiecki- Pozyskiwanie i dystrybucja darmowej zywnosci dla os6b bezdomnych i 

we wsp61pracy z organizacjami pomocowymi w wojew6dztwie mazowieckim - 2012-

Iza(janie wsp6lfinansowane, wsparcie 20000 zl, - 2013 - zadanie wsp6lfinansowane, wsparcie 30 000 zl, 

Wojewoda Mazowiecki - Bank wsparcia i nadziei dla os6b wykluczonych - 2014 - zadanie 

IW5,o6Ifinlanso,var1e. wsparcie 30 000 zl, 

Wojewoda Mazowiecki - 2015- Pomoc iywnosciowa dla osrodk6w wsparcia na P61nocnym Mazowszu -

16- zadanie wsp6lfinansowane, wsparcie 25 000 zl, 

Urzqd Miasta Ciechan6w - Organizowanie pomocy zywnosciowej najuboiszym mieszkancom Ciechanowa 

- rok 2011- 40 000 zl, rok 2012- 40 000 zl, rok 2013-40 000 zl, rok 2014-40 000 zl, rok 2015-30 000 zl, rok 

35000 zl, rok 2017- 35 000 zl, rok 2019-39 OOO,OOzl 

M iasta Ciechan6w - Promocja wolontariatu- 2011-10 000 zl, 2012- 10 OOOzl, 2013- 10000 zl, 

000 zl, 2016- 5000 zl, 2017 - 5000 zl. 

Urzqd Marszalkowski- MCPS- Tworzenie mechanizm6w wsparcia zywnosciowego os6b ubogich 

nych wykluczeniem spolecznym z terenu P61nocnego Mazowsza za posrednictwem 

owych -2012-15 000 zl, 2016- 30 000 zl, 2017 - 30 OOOzl, wieloletnia na lata 2018-2020-90 000 zl 

Urzqd Miasta Mlawy- Wsparcie iywnosciowe os6b najuboiszych z terenu Mlawy- 2011- 6000 zl, 
5000 2013- 5 000 2015- 7500 zl, 2016- 5 000 zl, 2017 - 6 2018-7000 zl 



-Urzqd Miasta Plonska- Wsparcie zywnosciowe najubozszych z terenu Plonska -2012- 2000zl, 2013- 2000 zl, 
2014- 2 000 zl, 2015-200 zl, 2016 - 2 000 zl, 2017 - 2000z1 

-Wojt Gminy Opinogora Gorna- Wsparcie zywnosciowe najubozszych z gminy Opinogora Gorna-2011-2000 
zl, 2012- 2000 zl, 2013-2000 zl, 2014-2 600 zl, 2015-3000zl, 2016- 2 800 zl, 2017- 2000z1 
- i(oordynacja dystrybucji zywnosci pochodzqcej z rezerw ARR i Unii Europejskiej na Polnocnym Mazowszu 
w 2009 i 2010 - we wspolpracy z Bankiem Zywnosci 50S w Warszawie 
- Dystrybucja zywnosci z programu UE "Dozywianie najubozszych mieszkancow UE" na zlecenie FPBZ i ARR 

w latach 2011 - 2013 

IV. Szacunkowa kalkulacja k05zt6w realizacji zadania publicznego 

V. Oswiadczenia 

Oswiadczam(~my), ie: 

1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyl<lcznie w zakresje dzialalnoscl poiytku publicznego oferenta("t6w); 
2) pobief;;!l"\ie swiadczen (1ien!~znych bedzie sie odbywac wylqcznie w ramach prowadzonej odpiEltnej dziaialnosci pozytku publicznego; 
3) ofererit* I oferenci* sktadajqcy niniejszq ofert~ nie zalega(-jq)* / zalega(-jq)* Z opiacaniem naleinosci z tytulu zobowi1'lzan 

podatkowych; 
4) oferenl" I oferenci* skladajqcy niniejszq ofertE;! nie zalega(-jq)* / zalega(-jq)* Z oplacaniem nale.i.nosci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne; 
5) dane zawarte w cz~sci 11 niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* I innq wtasciwq ewidencjq*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym; 
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a taki:e 

wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, ,?~\fuy, kt6rych dotyczq te dane, ztozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z 
przepisami 0 ochronie danych osobowych. ,,</ 

., 

~cePREZE~~eA·'! U 
.............. :.;::~-r.":'7':7: ... !': ... /.. .. --,'-_. 

· .. ,przmnyslqil/ antzak 
.... / ... /' ..... 

is osoby upowatnlonej lub podpisy ;' / 
upowatnionych do skladania oswia~6z~n' 
imieniu oferent6w) {// 

Data .24-07-2020 


