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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) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

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: Fundacja Sofijka-edukacja i rozwój, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000774976, Kod
pocztowy: 05-840, Poczta: Brwinów, Miejscowość: Brwinów, Ulica: Sochaczewska, Numer posesji:
8a, Numer lokalu: 13, Województwo:mazowieckie, Powiat: pruszkowski, Gmina: Brwinów, Strona
www: https://www.facebook.com/Fundacja-Sofijka, www.fundacjasofijka.org.pl - strona w
trakcie budowy, Adres e-mail: kontakt@sofijka.pl, Numer telefonu: 604060980,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Monika Jędrzejewska-Wiergiles
 
Adres e-mail: kontakt@sofijka.pl Telefon: 604060980

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pokój Zagadek o Wielkich Polakach dla szkół z Powiatu
Ełckiego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.03.2020 Data
zakończenia

19.06.2020

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

Opis zadania

Zadanie polega na przeprowadzeniu co najmniej piętnastu 45-minutowych warsztatów o nazwie
„Pokój Zagadek o Wielkich Polakach” dla co najmniej 270 uczniów ze szkół podstawowych z terenu
województwa ełckiego, ze szczególnym uwzględnieniem placówek znajdujących się na terenach
wiejskich, o utrudnionym dostępie do dodatkowej oferty
edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Szkoły, w których zostaną poprowadzone bezpłatne zajęcia
zostaną pozyskane poprzez kontakt mailowy. Do szkół podstawowych z terenu powiatu ełckiego
zostanie wysłany mail z informacją o możliwości zorganizowania bezpłatnych warsztatów.
Dodatkowo na stronie Fundacji na Facebook'u zostanie utworzone wydarzenie informujące o
możliwości zgłaszania szkoły do projektu. Udział w projekcie wezmą szkoły, które zgłoszą się jako
pierwsze i razem z koordynatorem ustalą harmonogram realizacji warsztatów dla wytypowanych
klas.

Celem zadania jest:
- popularyzowanie wiedzy wśród uczniów na temat osiągnięć wybitnych Polek i Polaków, z
uwzględnieniem osób związanych z regionem, takich jak Hieronim Malecki, Leszek Błażyński,
Czesław Nalborski i Jacek Pałkiewicz,
- popularyzowanie wiedzy wśród uczniów na temat Patronów 2020 roku: św. Jana Pawła II,
hetmana Stanisława Żółkiewskiego, porucznika Jana Kowalewskiego, Romana Ingardena, Leopolda
Tyrmanda,
- popularyzowanie wiedzy wśród uczniów na temat Bitwy Warszawskiej 1920 roku i zaślubin Polski z
morzem w związku z setną rocznicą tych wydarzeń,
- ukazanie na przykładzie prezentowanych biografii roli wytrwałości, wiary we własne możliwości,
pracowitości i poświęcenia w osiąganiu sukcesów,
- budowanie poczucia dumy i przynależności do dziedzictwa lokalnego i narodowego,
- promowanie lokalnego patriotyzmu,
- zainteresowanie młodych ludzi historią.

Osiągnięcia wybitnych Polek i Polaków to dziedzictwo narodowe, o które chcemy dbać i które
chcemy promować. Przygotowywane przez nas Pokoje Zagadek dają nam taką możliwość. „Pokój
Zagadek o Wielkich Polakach” to mądra zabawa rozwijająca kreatywność i logiczne myślenie oraz
przybliżająca ważne postacie związane z historią Polski, świata i regionu. Scenariusz zajęć
dopasowujemy do regionu, w którym prowadzimy zajęcia. W warsztatach tych do tej pory wzięło
udział ponda 2800 uczniów ze szkół podstawowych i za każdym razem spotykał się z ogromnym
zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników, a także pozytywną opinią nauczycieli i dyrekcji
szkół.

Charakterystyka zajęć:

"Pokój Zagadek o Wielkich Polakach" to sprawdzona, angażująca i kreatywna forma przekazywania
wiedzy. Warsztaty odbywają się w czasie lekcji i jedno spotkania twa 45 minut. W zajęciach bierze
udział cała klasa, która zostaje podzielona na cztery kilkuosobowe zespoły. Spotkanie rozpoczyna się
wyjaśnieniem zasad i krótką rozmową na temat Patronów 2020 Roku. Uczestnicy rozwiązują
różnorodne zadania, łamigłówki, rebusy, krzyżówki, szyfry i kody, szukają, analizują i współpracują
po to, aby odnaleźć ważną wiadomość. Każda grupa rozwiązuje inne zdania! Wszystkich zagadek
jest około czterdziestu, a poziom trudności jest dopasowany do wieku uczniów: klasy I-III poziom
łatwy, klasy IV-VI poziom średni i klasy VII-VIII poziom trudny. W czasie poszukiwań uczestnicy
poznają Polki i Polaków, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoimi działaniami lub
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dokonaniami: podróżników, wynalazców, odkrywców, pisarzy, naukowców, władców, artystów.
Spotkanie kończy się rozmową na temat poznanych postaci, a wszyscy uczestnicy warsztatów
otrzymują długopisy z nadrukiem i plan lekcji z grafiką Wielkich Polaków.

Zajęcia prowadzone są w przygotowanej uprzednio przez trenerów klasie, w której poukrywane i
porozstawiane są zadania do wykonania przez każdą grupę. Liczne plansze tematyczne, materiały
graficzne, książki, mapy, reprodukcje obrazów, rebusy, krzyżówki, skrzynie z zaszyfrowanymi
kłódkami itd. to wiodące narzędzia wykorzystywane podczas zajęć. Czas potrzebny trenerom na
przygotowanie sali do zajęć oraz jej przywrócenie do stanu wyjściowego po ich zakończeniu to 90
minut.

Prowadząc Pokoje Zagadek dla dzieci szkolnych dotyczących Wielkich Polaków, widzimy że:
- uczniowie poprzez zabawę i współpracę bardzo chętnie przyswajają nowe treści,
- z zainteresowaniem szukają wiadomości na temat wybitnych Polaków,
- interaktywna forma przekazywania czy też sprawdzania wiedzy angażuje odbiorców naszych zajęć
i pokazuje, że nauka historii może być czymś inspirującym i bardzo ciekawym.

Przykładowe opinie uczestników Pokoju Zagadek o Wielkich Polakach:

"Bardzo dziękujemy za fajną zabawę. Bardzo nam się podobało. Chętnie byśmy to powtórzyły i na
pewno zapadnie nam to w pamięć. Dziękujemy"
Otylia, Zuzia, Marysia, Julia i Julia z VI c

"Bardzo nam się podobało. Było extra. Trochę trudno ale daliśmy radę. Było ciekawie. Mamy
nadzieję na więcej takich zajęć i bardzo dziękujemy za dobrą zabawę"
Drużyna nr 2 z Vg

"Zajęcia bardzo nam się podobały. Nauczyliśmy się bardzo dużo i poznaliśmy kilka ciekawostek o
Witoldzie Pileckim. Zadania były super ale przy tym trudne."
Wiktoria, Gabrysia, Marta i Ania z klasy VI

"Zajęcia bardzo nam się podobały. Były interesujące. Niektóre pytania sprawiały nam trudność, a
niektóre były łatwe. Dużo się dowiedzieliśmy dzięki czemu zdobyłyśmy nową wiedzę. Z wielką chęcią
zapraszamy na takie zajęcia."
Natalia, Maja, Julia, Kinga - klasa VB

"Ten Pokój Zagadek bardzo nam się podobał. Jeżeli byśmy miały okazję jeszcze w takich zajęciach
uczestniczyć to byśmy były bardzo szczęśliwe. Dziękujemy za miłą i fajną zabawę."
Jagoda, Julka, Andżelika z klasy V

W przypadku zgłoszenia większej ilości klas niż piętnaście, warsztaty zostaną poprowadzone w
miarę możliwości trenerów w ramach wkładu własnego osobowego jako praca społeczna członków
fundacji.

Miejsce realizacji

Co najmniej dwie szkoły podstawowe z Powiatu Ełckiego, w tym co najmniej jedna szkoła z terenów
wiejskich.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Ilość warsztatów dla uczniów ze szkół
podstawowych z Powiatu Ełckiego.

Co najmniej piętnaście 45-
minutowych warsztatów.

Listy z ilością uczniów w
poszczególnych klasach
danej
szkoły, podpisane przez
nauczyciela. Dodatkowo
zdjęcia.

Ilość uczniów biorących udział w
warsztatach.

Co najmniej 270 uczniów. Listy z ilością uczniów w
poszczególnych klasach
danej
szkoły, podpisane przez
nauczyciela. Dodatkowo
zdjęcia.

Promocja wybitnych Polek i Polaków. Przekazanie każdemu
uczestnikowi warsztatów tj.
co najmniej 270 sztuk
materiałów edukacyjnych w
postaci planu lekcji z grafiką
wybitnych Polek i Polaków.

Listy (jak wyżej) ze
wskazaniem ilości
przekazanych planów lekcji
podpisane przez nauczyciela.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Sofijka-edukacja i rozwój z siedzibą w Brwinowie, działa od marca 2019 roku. Główną
misją fundacji jest popularyzowanie wiedzy o Polkach i Polakach, którzy w sposób szczególny
wyróżnili się swoimi działaniami i /lub dokonaniami oraz wspieranie twórczości, kreatywności i
rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Naszą misję realizujemy między innymi poprzez
organizację warsztatów tematycznych oraz "Pokoju Zagadek o Wielkich Polakach". Nasze działania
to również wydawanie książek o wybitnych postaciach, do których ilustracje przygotowują dzieci i
młodzież. W ramach ogólnopolskiego projektu Książki charytatywnej dla dzieci ze szpitali wydajemy
książkę z bajkami i ilustracjami młodych artystów pt. "Dzieci Dzieciom".

Nasze projekty i doświadczenie:
1. "Wielcy Polacy-warsztaty dla dzieci" prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie w
okresie maj-grudzień 2019 dla 83 uczestników - dofinansowanie z gminy Brwinów.
2. "Pokój Zagadek dla ponad 2800 uczniów ze szkół podstawowych z powiatu pruszkowskiego i
Warszawy.
3. "Stanisław Moniuszko-książka dla dzieci" - projekt realizowany w ramach programu "Patroni
Roku" Fundacji Lotto, w okresie: październik 2019-maj 2020. Będzie to książka o Stanisławie
Moniuszce zilustrowana przez dzieci i młodzież, która zostanie przekazana do placówek
edukacyjnych w całej Polsce. Premiera planowana jest 18 kwietnia 2020 roku w Grodzisku
Mazowieckim.
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4. Jako Stowarzyszenie Pomocy Afrykańskim Dzieciom, do którego należy prezes i wiceprezes
Fundacji Sofijka, wydaliśmy książkę "Wielcy Polacy, którzy ratowali świat" zilustrowaną przez
mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Premiera książki odbyła się 19 października 2019 r. Książka
została przekazana do bibliotek publicznych z terenu powiatu pruszkowskiego. Jest to projekt
dofinansowany ze środków powiatu pruszkowskiego.
5. "Leonid Teliga-komiks" to projekt zrealizowany jako grupa nieformalna (fundacja wtedy jeszcze
nie istniała) w ramach programu "Działaj Lokalnie". Jest to komiks "Leonid Teliga-pierwszy Polak,
który samotnie opłynął świat na drewnianym jachcie" zilustrowany przez dzieci i młodzież. Komiksy
zostały przekazane do bibliotek szkolnych z powiatu grodziskiego. Premiera książki odbyła się w
styczniu 2019 roku w Grodzisku Mazowieckim.
6. W ramach działalności Wydawnictwa Sofijka Członkowie Zarządu współpracowali przy wydaniu
"Książki Charytatywnej Gwiezdne Marzenia" tj. książki, która powstała w ramach ogólnopolskiego
projektu dla dzieci ze szpitali i domów dziecka. Nasza fundacja planuje wydać drugą część Książki
Charytatywnej o tytule "Dzieci Dzieciom". Jest to książka z pięknymi bajkami i ilustracjami
stworzonymi przez dzieci i młodzież z całej Polski, która zostanie przekazana do szpitali dziecięcych i
bibliotek.

Zajęcia prowadzone w ramach Wydawnictwa Sofijka, którego działalność jest zawieszona od
czerwca 2019 r.:
1. Cykliczne warsztaty dla dzieci „Śladami Polskich Pionierów” w Grodzisku Mazowieckim
realizowane w okresie wrzesień 2018-czerwiec 2019 roku.
2. Cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne "Wielcy Polacy” w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole
Podstawowej w Brwinowie.
3. Warsztaty "Wielcy Polacy" dla ponad 150 dzieci w wieku 3-7 lat z przedszkola we Wrocławiu.
4. "Pokój Zagadek o Wielkich Polakach" dla ok. 300 uczniów szkół podstawowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

1."Pokój Zagadek o Wielkich Polakach dla szkół z powiatu pruszkowskiego" zrealizowany w okresie
wrzesień/październik 2019 dla 1002 uczniów - dofinansowanie z powiatu pruszkowskiego.
2. "Pokój Zagadek o Wielkich Polakach dla szkół z Warszawy" zrealizowany w okresie listopad-
grudzień 2019 dla 1556 uczniów - dofinansowanie z m.st. Warszawy.
3. "Pokój Zagadek o Wielkich Polakach dla uczniów z Brwinowa" zrealizowany w grudniu 2019 roku
dla 220 uczniów - dofinansowanie z gminy Brwinów.
4. "Rodzinny Pokój Zagadek o Wielkich Polakach" zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w
Brwinowie.
5. "Pokój Zagadek o Wielkich Polakach - charytatywnie dla Filipka" zorganizowany trzy razy w
ramach pomocy dla chorego chłopca z Brwinowa (pieniądze były zbierane na operację serca).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:

Trenerzy (dwie osoby) odpowiedzialni za przygotowanie warsztatów i ich realizację oraz realizację
całego projektu:

- Monika Jędrzejewska -Wiergiles - w projekcie: koordynator projektu i trener prowadzący zajęcia.
Założycielka i Prezes Fundacji Sofijka, właścicielka Wydawnictwa Sofijka, działaczka społeczna,
trener z doświadczeniem w prowadzeniu interaktywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży od
czerwca 2016 roku (jedynie w okresie IX-XII 2019 r. przeprowadziła zajęcia w formie Pokoju Zagadek
dla ponad 2800 uczestników). Autor i wykonawca autorskich warsztatów "Śladami Wielkich



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 3b66-73ce-4fd3

Polaków", "Wielcy Polacy", "Pokój Zagadek o Wielkich Polakach", "Śladami Polskich Pionierów". W
swoim dorobku ma także warsztaty ilustratorskie, kreatywne warsztaty tworzenia książki i siedem
projektów wydawniczych m.in. "Wielcy Polacy, którzy ratowali świat" , "Leonid Teliga-pierwszy
Polak, który opłynął świat na drewnianym jachcie", "Książka charytatywna Gwiezdne marzenia".
Trener, pasjonatka pracy z ludźmi i dla ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
W grudniu 2019 roku otrzymała trzy wyróżnienia podczas Pierwszej Gali Aktywności Lokalnej
Żurawie Powiatu Grodziskiego w kategorii Społecznik Roku i Wydarzenie Roku.

- Paulina Kuran – w projekcie trener prowadzący zajęcia oraz osoba odpowiedzialna za
dokumentację i sprawozdanie dotyczące projektu.
Związana z Fundacją Sofijka od początku jej istnienia jako Członek Zarządu, z wykształcenia filozof, z
pasji animator, wychowawca i kierownik projektów dla najmłodszych z 10 letnim doświadczeniem
w pracy z dziećmi i dla dzieci w sektorze NGO. Była odpowiedzialna za: tworzenie oraz realizację
projektów wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych o zasięgu lokalnym,
organizowanie letnich i zimowych form wypoczynku, pracę w świetlicy środowiskowej z dziećmi i
młodzieżą, animację czasu wolnego. Razem z Moniką Jędrzejewską – Wiergiles współprowadziła
„Pokój Zagadek o Wielkich Polakach” oraz warsztaty ilustratorskie.

- Anna Żaczek-Siwczuk - w projekcie osoba odpowiedzialna za przygotowanie materiałów
graficznych koniecznych do realizacji projektu. Graficzka, ilustratorka, malarka - absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Twórczość własna w dziedzinie malarstwa, rysunku,
ilustracji książkowej, rzeźby. Opracowania graficzne, projekty okładek oraz skład wielu publikacji w
tym: magazyn społeczno-kulturalny Qltywator, książek dla dzieci, literatury pięknej. Realizuje
projekty graficzne w zakresie komunikacji i identyfikacji wizualnej.
Kierownik d/s artystycznych i informacji wizualnej w Gminnym Ośrodku Kultury OKej w Brwinowie.
Autorka plakatów związanych z działalnością kulturalną OKeja. Prowadzi pracownię "Warsztat
Sztuki", w której odbywają się zajęcia artystyczne z elementami historii sztuki dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Warsztat Sztuki to nauka rysunku i malarstwa, projekty scenograficzne,
kostiumograficzne, warsztaty ilustracyjne, wykłady.

- Profesjonalna obsługa księgowa.

Zasoby rzeczowe:
1. Około 30 eksponatów potrzebnych do poprowadzenia Pokoju Zagadek o Wielkich Polakach np.
reprodukcje obrazów, elementy zbroi, książki, mapy, podkładki edukacyjne, pozytywka z hymnem
Polski, skrzynki-sejfy, kłódki itp. - wartość ok. 1500 zł
2. Około 15 edukacyjnych materiałów graficznych.

Wkład własny rzeczowy:
Udostępnienie pojazdu i transport eksponatów oraz trenerów do szkół - wartość 487 zł

Wkład własny osobowy:
Czas dojazdu trenerów do szkół - wartość 1100 zł
Czas przeznaczony na przygotowanie i posprzątanie sali przez trenerów - wartość 450 zł

Wkład własny finansowy:
Druk plakatów do szkół - wartość 20 zł

Wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy w sumie wynosi 2057 zł. Szczegółowe wyjaśnienie i
wyliczenia zostały uwzględnione w kosztorysie.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie grafika: przygotowanie
planu lekcji i plakatu do szkół.

300,0    

2. Druk plakatów do szkół, w których
będą prowadzone warsztaty. Ta
pozycja stanowi wkład własny
finansowy.

20,0    

3. Zakup brakujących materiałów
edukacyjnych i/lub
materiałów/eksponatów związanych z
regionem ( z ewentualnymi kosztami
przesyłki).

250,0    

4. Zakup długopisów z nadrukiem dla
wszystkich uczestników z
ewentualnymi kosztami przesyłki.

270,0    

5. Druk planu lekcji z grafiką Wielkich
Polaków dla każdego uczestnika
warsztatów.

270,0    

6. Wynagrodzenie dla dwóch trenerów,
którzy przygotują scenariusz
warsztatów i poprowadzą co najmniej
15 godzin lekcyjnych zajęć.
Wynagrodzenie szacujemy w
wysokości 100 zł brutto za godzinę
lekcyjną dla jednego trenera.

3000,0    

7. Koordynator-pozyskanie szkół,
ustalenie terminów, zakupy.

400,0    

8. Wynagrodzenie dla osoby
odpowiedzialnej za przygotowanie
dokumentacji i sprawozdania z
projektu.

400,0    

9. Koszt noclegu: co najmniej 3 noce 500,0    

10. Udostępnienie pojazdu i transport
eksponatów oraz trenerów do szkół.
487 zł to koszt wyliczony na podstawie
stawki rynkowej za kilometrówkę tj. 84
grosze dla samochodów powyżej 900
cm3. Liczbę kilometrów do szkół
oszacowano na poziomie 580. Ta
pozycja stanowi wkład własny
rzeczowy.

487,0    
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11. Czas dojazdu trenerów na trasie
Brwinów-Ełk w obie strony + dojazd do
szkół na miejscu tj. 11 godzin x 2
trenerów = 22 godziny x 50 zł brutto =
1100 zł brutto. Ta pozycja stanowi
wkład własny osobowy jako praca
społeczna członków fundacji.

1100,0    

12. Czas przeznaczony na przygotowanie i
posprzątanie sali tj. 1,5 godziny
dziennie x 3 dni = 4,5 godziny x 2
trenerów x 50 zł brutto = 450 zł brutto.
Ta pozycja stanowi wkład własny
osobowy jako praca społeczna
członków fundacji.

450,0    

13. Koszty księgowe związane z
rozliczeniem projektu.

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7747,0 5690,0 2057,0

V. Oświadczenia
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..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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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