
OFERTA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU , O KTÓRYM 

MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 

KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 

96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI ZADANIA 

PUBLICZNEGO  

 

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE 

PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW 

OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016  

 

 

 

Oferta numer:  

 

 

Rodzaj zadania publicznego 
NUMER I NAZWA PRIORYTETU. 

NUMER I NAZWA KIERUNKU DZIAŁANIA 
 

STREFA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

TYTUL ZADANIA 
 

w okresie od do  

 

 

W FORMIE 

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PRZEZ 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 



 

Część I - Dane Oferentów 

 

Dane Oferenta 1 

I.1. Nazwa : 

 

I.2. Forma prawna: 
 

I.3. Numer w KRS: 
 

I.4. Data wpisu, rejestracji 

lub utworzenia:  

I.5. Numer NIP: REGON:  

 

I.6. Dokładny adres 

Miejscowość:  

Ulica, nr domu, nr lokalu:  

Województwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Kod pocztowy:  

 

 

I.7. Dane teleadresowe 

Telefon:  

Fax:  

Adres e-mail:  

WWW:  

I.8. Nazwa banku: 

numer rachunku bankowego: 

I.9. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta: 

 

 

 

I.10.Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, 

o którym mowa w ofercie  

 

I.11. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty : 

Imię i nazwisko: nr telefonu kontaktowego Adres e-mail 

   

   
 

 

I.12. Przedmiot działalności pożytku publicznego: 
działalność nieodpłatna  

Opis: 

działalność odpłatna 



Opis: 

 

I.13. Przedmiot działalności gospodarczej: 

 

Czy Oferent prowadzi działalność gospodarczą 
 

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z 

przytoczeniem podstawy prawnej  

 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do 

realizacji  

suma kontrolna: …. 

 

III.1. Krótka charakterystyka zadania publicznego  

 

III.2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn 

oraz skutków  

 

III.3. Opis grup adresatów zadania publicznego 
 

 

Planowana liczba organizacji objętych zadaniem (projektem):  

 

Planowana liczba osób objętych zadaniem (projektem):  

 

 

III.4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania 

publicznego w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia 

standardu realizacji zadania. 
NIE DOTYCZY 

 

III.5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat organizacja otrzymała dotację na dofinansowanie 

inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały 

dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji. 
NIE DOTYCZY 

 

III.6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji  

 
Cel główny: 

 

 

Lp. Cele szczegółowe 

  

  

  
 

III.7. Miejsce realizacji zadania publicznego  

 

III.8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego  



Lp. Nazwa działania Opis działania 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 
Analiza wystąpienia ryzyka w projekcie. 

Lp. Działanie Opis ryzyka Sposób minimalizacji ryzyka 

    

    

    

 

 

III.9. Harmonogram  
 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2016-03-01 / 2016-05-01 do 2017-11-30 

Lp. Działanie  

Poszczególne etapy w 

zakresie realizowanych 

działań 

Terminy realizacji 

poszczególnych 

działań 

Oferent lub inny podmiot 

odpowiedzialny za 

działanie w zakresie 

realizowanego zadania 

publicznego 

     

     

     
 

 

III.10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

Zakładane rezultaty i 

produkty projektu 

Planowany poziom 

osiągnięcia (wartość 

docelowa)  

Propozycja monitorowania 

rezultatów/źródło informacji 

o osiągnięciu wskaźnika 

Cel szczegółowy 

    

    

    
 

 
 

 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 
suma kontrolna: ….. 

 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów na rok 2016: 

Lp. 
Rodzaj 

kosztów 

Działanie 

(numer 

działania) 

Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

(z zł) 

Rodzaj 

miary 

Procentowy 

udział sumy 

kosztów do 

pokrycia z 

Koszt 

całkowity(w 

zł) 

Z tego z 

wnioskowanej 

dotacji (w zł) 

z tego z 

finansowych 

środków 

własnych, 

Koszt do 

pokrycia z 

wkładu 

osobowego (w 



dotacji do 

wys. 
całkowitej 

kwoty dotacji 

środków z 

innych źródeł 
w tym wpłat i 

opłat 

adresatów (w 

zł) 

tym pracy 

społecznej 
członków i 

wolontariuszy) 

(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Koszty merytoryczne 
          

          

          

OGÓŁEM              
 

II Koszty obsługi zadania publicznego  
          

          

OGÓŁEM          
 

III Inne koszty (promocja) 
OGÓŁEM          

    

Ogółem 

IV 
                

 

 
suma kontrolna:  

 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów na rok 2017: 

 

Lp. 
Rodzaj 

kosztów 

Działanie 

(numer 

działania) 

Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

(z zł) 

Rodzaj 

miary 

Procentowy 

udział sumy 

kosztów do 
pokrycia z 

dotacji do 

wys. 

całkowitej 

kwoty dotacji 

Koszt 

całkowity(w 

zł) 

Z tego z 

wnioskowanej 

dotacji (w zł) 

z tego z 

finansowych 

środków 

własnych, 
środków z 

innych źródeł 

w tym wpłat i 

opłat 

adresatów (w 

zł) 

Koszt do 

pokrycia z 

wkładu 
osobowego (w 

tym pracy 

społecznej 

członków i 

wolontariuszy) 

(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Koszty merytoryczne 
          

          

          

OGÓŁEM              
 

II Koszty obsługi zadania publicznego  
          

          

OGÓŁEM          
 

III Inne koszty (promocja) 
OGÓŁEM          

    

Ogółem 

IV 
                

 

 

Czy Oferent jest podatnikiem VAT? 

a) Tak 

b) nie 

(jeśli tak: Czy Oferent planuje odliczać podatek VAT w zakresie wydatków ujętych w kosztorysie? 

a) Tak 

b) Nie)  

 

 

 

 



 

Wysokość 

dotacji PLN 

Wysokość środków 

własnych PLN 

Procentowy udział 

wkładu własnego 

do wysokości całkowitej 

kwoty dotacji 

Procentowy udział 

wkładu własnego do 

wysokości całkowitej 

kwoty projektu 

2016     

2017     

suma     
 

Kwota dotacji w podziale na oferentów 

 2016 2017 

Oferent 1   

Oferent 2   

 

 

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

Planowane źródła finansowania PLN % 

1 Wnioskowana kwota dotacji   

2 Finansowe środki własne    

3. Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)   

   3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadania   

   3.2 finansowe środki z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu 

państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z 

funduszy strukturalnych)  

  

   3.3 pozostałe    

4. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)   

Ogółem 
 

100% 
 

 

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 

Nazwa organu 

administracji publicznej 

lub innej jednostki 

sektora finansów 

publicznych 

Kwota 

środków 

(w zł) 

Informacja o tym, czy wniosek 

(oferta)o przyznanie środków 

został (-a) rozpatrzony(-a) 

pozytywnie czy też nie został 

jeszcze rozpatrzony.  

Termin rozpatrzenia – w 

przypadku wniosków (ofert) 

nierozpatrzonych do czasu 

złożenia niniejszej oferty  
 

 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:  

 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego  
 

2. Zasoby rzeczowe organizacji przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania  
 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, ze wskazaniem, 

które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).  
 

4. Informacja, czy oferent/oferenci przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o 

którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  



Załącznik nr 3. Inne informacje 
I. Oświadczenie oferenta w spawie spełnienia I kryterium strategicznego. 

 
Czy oferent w latach 2014-2015 chociaż raz otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego konkursu 

FIO? (w przypadku oferty wspólnej - przynajmniej jeden z Oferentów ) 

 

II. Oświadczenie oferenta w spawie spełnienia II kryterium strategicznego. 
 

Jaka była wysokość rocznego budżetu (suma wszystkich przychodów) Oferenta w 2014 r. ? 

 

UWAGA! Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych będą weryfikowane na etapie 

podpisywania umów. W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym 

umowa może nie zostać zawarta. 

 

 

III. Oświadczenie w sprawie partnerstwa 
Czy zadanie zakłada udział partnerów publicznych realizacji zadania? 

 

 

Czy zadanie zakłada udział partnerów prywatnych realizacji zadania? 

 

 

IV. Załączniki 
 

Załącz umowę między oferentami 

- Zgodnie z Regulaminem oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez 

jeden podmiot informacje: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie jakie 

działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty. Informacje te 

mogą zostać podane w ofercie lub zamieszczone w umowie między oferentami sporządzonej na podstawie 

wzoru. 

 

-spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w 

celu osiągnięcia zysku w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i 

pracowników zobowiązane są do załączenia statutu / umowy spółki  

 

Załącz statut - kliknij  

 

- w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS wymagany jest aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z 

ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących 

 

Załącz dokument potwierdzający status prawny- kliknij  

 

- w przypadku oferty złożonej przez oddział terenowy należy załączyć pełnomocnictwo szczególne do działania 

w ramach niniejszego konkursu 

 

Załącz pełnomocnictwo - kliknij 

 

Uwaga! Brak wymaganego dokumentu skutkować będzie uznaniem danego podmiotu jako nieuprawnionego do 

aplikowania o środki w ramach FIO. Uwaga! Dotyczy tylko wymienionych wyżej podmiotów.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczam / my, że:  

1. proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta/oferentów,  

2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania,  

3. oferent/oferenci jest/są związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy na realizację 

zadania,  

4. w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i 

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);  

5. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją) z opłacaniem należności z tytułu 

zobowiązań podatkowych ani składek na ubezpieczenia społeczne;,  

6. dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 

ewidencją  

7. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym;  

8. przyznana dotacja w całości lub części nie zostanie wykorzystana na działania związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta.  

9. Oferent jest / nie jest płatnikiem VAT. 

10. Oferent oświadcza, iż będzie/nie będzie odliczał podatku VAT w zakresie wydatków ujętych w 

kosztorysie niniejszej oferty. 

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta/oferentów. Odręczne podpisy potrzebne będą w wersji papierowej oferty w przypadku przeznaczenia jej 

do dofinansowania. 

 Imię i nazwisko Czytelny podpis 

(wpisywane w trakcie 

wypełniania oferty) 

 

Osoba uprawniona do 

reprezentowania <nazwa 

oferenta 1> 

  

 Dodaj/usuń osobę 

reprezentującą oferenta 1 

 

Osoba uprawniona do 

reprezentowania <nazwa 

oferenta 2> 

  

 Dodaj/usuń osobę 

reprezentującą oferenta 1 

 

Osoba uprawniona do 

reprezentowania <nazwa 

oferenta 3> 

  

 Dodaj/usuń osobę 

reprezentującą oferenta 1 

 

 

 

Data:...............  

 

 


