
Czermin,29.O4.2027

ogłoszenie o zlożeniu oferty w trybie ań. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie.

lnformuję 5ię, ze dnia 28'04.2021r. do Urzędu Gminy w czerminie na podstawie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego io wolontariacie
|t.j Dz.U. z2o2ol ',poz. t057) wpłynęła oferta zarŻądu Miejskie8o Polskieto Komitetu Pomocy
Spolecznej w Mielcu na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Rodu aj zadanla publicznego:

,,Pomoc społeczna- w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji fi na nsowej"

Tytuf Żadania publicznegoI

Program operacyjny Pomoc żywnościowa 2o14-2o2o,, Dostarczanie źywności najuboższej ludności
UniiEuropejskiej"

Wnioskowana kwota : 615,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza 5ię na okres 7 dni ; W Biuletynie lnformacji
Publicznej , na tablicy o8łoszeń w siedzibie tJrzędu Gminy w czerminie oraz na stronie internetowej
Gminy cŻermin.

Z8odnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminje 7 dni
zgłosić do niej uwagi, przesyłającje na adres Urzędu Gminy czerm
lub na adres email -uq(aczermin.pl

zamieszczenia oferty może
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zalącżnlkl do dpoŻądzonia

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI

PoU(2EN|E @ do spo9bu wypolnlanla of.ńY:
ofćrtę naleiy wypelnić wYtączńie w białych pu5łch pola.h, zBodnle Ż lnstiuk Jaml !ń

zaznacŻenie gwiazdką, np'| ,pobieranie'/niepobi€.anie|" ozna.za, że należysłreślić
p6widlową' Pnykhd| "pobieranie*/Fieeobiffiie*"'

l. Podstawowe info]macje o złoźonej ofercie

przy po'.zególnych polach

odpowiedź, poŻostawiając

L, d2.491. ....... podpis..

2 8 -0ł- 2021

wójt Gminy czermin

Ponroc Śpol€czna-w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuscji

Polski Komitet Pomocy społecmej
ul. Wiejska 1820, 00-490 Warszawa
KRS 0000041349

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy społecanej
ul' solskiego 10, 39_300 Miel€c
http://o\ps.powiat.mielec.pl
t7 583 1676
Adres e-mail: pkpsmielec@gmail.com

skiba Grarłna - p'o. Kierownika biura
telefon kontaktowy: l7 583 ló 76
poczta elekhoniczna: pkpsmiel€c@gmail.com

1 )Rodzaj zadania zawiera się w zakresi€ zadań okleślonych w ań.4 Ustawy z dnia 24 kwietnja 2oo3 r. o
dzialalnoś€i pożytku publacznego io wolontarjacie (Dz' U' zŻo]8 l' poz' 4so' Ż Póżn- zń').



lll. Zakres rzeczowy zad brianra pu czn

1. Tytuł zadania publiczn€go
Proq.am oDeracvinv Pomoc żvwnościowa 2o14-2020

2. Termin r€aljzacji zadania publicznego'l Data a1 a6)a)1 oala 30.06.2021

3. syntety.'ny opis zadania (u,raz z€ wskaraniem mi€js.a jego.ealizacii}

ZM PKPS u Miclctl uczcstnicz.! \ł rcalizicii Prcgranu ;:l'AD 20l1-2o]0 ."DostarczaDic Ż}'|\ l]ości n jUbożt7€j ]lldn(r(ci

-nii Lurope.]skiej" Wyżej wymieni{nrł żr\\ność ZM PKPS \ Mielcu. ullllsportuje 
', 

lll.lga7}nólv lO PKPS Krosllo '

\ł z\\iązku 7 cora7 \\'ięks7ą lic7ba Llbogich rodŻilr na le.onic po!\iźltu niieleckiego dostarc^lla bęłZie Źy\\ność. k!óra

licodpłalnic lostanic prŻckaŻana lgodnie ^ skięro\latliami [}dan)."mi przcz Uol's Czemlin najuboższci ludności

]nin} Czennin. (]elem nas7ei d7iałalności .ies! ponloc cha.!'u1!\\na najbardziei potrzebLrjąc."-nr będąc]m \\ bźlld7o

rLldncj s)_tuaoij mateli lnei Prz'v \\,:Yżęj wyInięnion!'m zadaniu pl1rcują praco\\ni0} PKPS olaz wolonlariusle' W

rkrcsie od ()l.0ó']02l. _]o'0ó'202] r plallujcny l ll.aD sporl ż)- \! llosc i pookolo2-.] toll\''

4. opi5 tak'adanvch .eżultatów real:'ą{ji zadania pubI:czneEo

Planowany pożaom oslągnlęció
rezultatów (wańość

docelowal

sposób mon:torowania re!|l ltatów / źródło
in'orma.ji o osiągnlęciu wskaźnjka

'Ilansp.rl aft\ kułLi\\ ŻJ$]lościo\\\ch $
lan]ach Pfugran]u PoPŻ llLAD 20]1_
l0l0

l trunspo ł]oslasa Faktura vat

o1rz!n]ana po loc Ż} $ności(l\ła 5l os(ib Podpisl odbiorcri* na ind!$iduaLr)clr
ew idenciach odcbran',"clr arl} ktlłó\!

5. Klótka cha.akterystyka oferenta, jego doświadcz€nia w r€aliza(ji działań planowanYch w oferti€ oraz uasobów, które będ
e w reallza(ilradanla

Ił)1ski Konlitet Ponloc} Spo]ecznei

poriiatu' Od ponad pięćdziesięciu lat

pocllod74cc]7 Pollroc} Ż1rr n ośc iorr c j

tr lvliclcU.ics1 .icdną Ż naislaIsz}'ch organizacii dziala]acrch n.r telenie nas7e

dośuiadcĄnl} ponloc ltrdno(ci z tclellU nasleqo |or\iafu. D}str!bllcia ż)$ności

dlł n.1Llhoższ1ch lnieszkalic(n\ . 7ainlllienl} się od około l5 lat

IV. szacunkowa kalkulócja kosztóW realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji z innych źródeł

1. TRANSPORT 615,00 615.OO 0,00
2. RozŁADUNEK 420,00 0,00 420,00 ..,':

3. DYSTRYBUCJA 360,00 0,00 360,00
4. KosŻt 4

Koszt 5

sUma wsŻyslkicb kosŹtóW reali2acji Żadania 1395,00 61s,00 780,00

Termin realża.j Żada. a nie może bVć dl!ŻŚŻv n ż 90 dni



v' oświadczenia

1)

1)

f ol'ki t nr'f 
''Lp!]t|!ł9sJole(zś1.Y.*]'f,l'l]','3sł:łiJ.9*':'""]i-'.i" u'"r"''

ł.,'\l!( ' 
\_l l':!l

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wvącznie w zakresie działalności poż!,tku publicŻnego

pobieranie świad€zeń pieniężnych będzie się odbywać wr'lącznie w Emach prowadzonej odpłatnej dziatalności pożytku

3) ofercnt* / €{€f€€€ł' sktadając"y nini€jsŻąofeńę ni€ zaleca(ią}aĄaĘ€+jqJ' z oplacaniem należnościz h^ulu zobowiązań

4) ofercnt* / €f€re9€i! skladający niniejszą ofertę nl€ zalega(JdŁ/ r€]€€ó+jqłś z opiacani€m należności z tr.tuł! skladek na

ubezpieczenia spoleczne'

5) dane zawa.te w części ll niniejszej oferty Ę zgodne z (rajowym Rej€strem sądowym+ / i6ńą_łłł€ć€l*r+łł{€i€iq+

6) wszystkie informacje podane w ofercie 06z załącznikach Ę zgodnez aktualnym stan€m prawnYm ifaktyĘnym'

7) w załlesie zwiąŻanym ze składaniem of€ń, w tym z gloinadzeniem, przetwaŹaniem i pP€kazywaniem danych

osobowych' a także wplowadzaniem ich do systemów informatycŻnych, osoby, których dotycŻą te dan€' 
'ożyly 

stosowne

oświadąenja zgodnie z pżepisami oochronie danych osobowych'

Data, lMi€lec dn. 26.04.2021r.

iii e1z-tz'zz'zst
Efi,,

oŚób Upoważnionyth do sk|adańia oświ.dcu€ń
wo iw imieniu ofereńtów)


