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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Kormoran , Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000006266, Kod pocztowy: 19-300, Poczta:
Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Grajewska , Numer posesji: 16A, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki,
Gmina: Ełk, Strona www: brak danych, Adres e-mail: zss4elk@op.pl, Numer telefonu: 87 610 41 18
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Anna Buczyńska
 
Adres e-mail: karbowo@o2.pl Telefon: 882089136

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego II etap II edycji Internatowego MasterChefa

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

29.04.2019 Data
zakończenia

18.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania
Drugi etap II edycji Internatowego MasterChefa to kontynuacja warsztatów kulinarnych prowadzonych przez kucharza z
wieloletnim doświadczeniem, pana Wojciecha Masiewicza. W założeniu będą to trzy spotkania, a każde z nich będzie
poświęcone innej potrawie. Pierwsze warsztaty odbędą się dla wychowanków internatu (dzieci i młodzież z lekką oraz
umiarkowaną niepełnosprawnością), natomiast dwa pozostałe w szkole, w tym ostatnie to udział w imprezie plenerowej z
okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyć będzie cała społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Ełku. Będzie to nie tylko przygotowanie właściwych na tę okazję grillowych przekąsek, ale też umożliwienie uczestnikom
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. To ostatnie, zamykające cykl warsztatowy, spotkanie będzie stanowiło
element ewaluacji całości zajęć.
Miejsce realizacji
Warsztaty kulinarne odbędą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku (internat oraz szkoła).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowań
sztuką kucharską wśród dzieci i młodzieży ,
nauka i doskonalenie sztuki gotowania

organizacja warsztatów
kulinarnych, w których udział
wezmą dzieci i młodzież z lekką i
umiarkowaną
niepełnosprawnością oraz dzieci ze
spektrum autyzmu

zdjęcia

promocja zajęć zamieszczenie trzech artykułów na
stronach internetowych (także
portalach społecznościowych)

zdjęcia oraz artykuły

zakup kuchenki elektrycznej 100% kuchenka elektryczna

przeprowadzenie zajęć przez kucharza 100% zdjęcia, artykuły

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie KORMORAN działa na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży przy SOS-W w Ełku.
Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe i rzeczowe ( odzież ), które są niezbędne dla dzieci ponieważ liczna ich część
pochodzi z rodzin ubogich.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
II etap II edycji Internatowego MasterChefa będzie z kolei trzecim cyklem warsztatów kulinarnych wspierających
zainteresowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Stowarzyszenie KORMORAN współpracuje w realizacji
wszelkich działań mających na celu wyrównywanie szans życiowych tych dzieci oraz rozwijających ich umiejętności
praktyczne.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
- pomieszczenie SOSW: kuchnia z aneksem; - praca koordynatora; - praca wolontariuszy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Kuchenka elektryczna 1200,0    

2. Kucharz 1200,0    

3. Obsługa finansowa 300,0    

4. Artykuły spożywcze 2300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000,0 5000,0 0,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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