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UPROSZCZONA OFERTA  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych  pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi  przy poszczególnych

polach  oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką,  np.:  ,,pobieranie*/niepobieranie*"  oznacza,  że  należy skreślić  niewtaściwą  odpowiedź,

pozostawiając  prawidłową.  Przykład:  „pobieranie*/nicpcbicr:r:ic*".

1.  Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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Prezydent Miasta Sosnowiec
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Pomoc społeczna, w tym  pomoc rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji
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~+ `  ~'. , ` ` ``' ` ,Metropolitalne   Śniadanie Wiekażdąosobę,zmiast,współp

lkanocne  dlaracującychz Samnam otnych to wydarzenie z wieloletnią już tradycją.  W tym  roku  zaprosimi,którazpowodusytuacjiżyciowejczymaterialnejniemożepozwolić

sobie  na  organizację Śniadania Welkanocnego -do spędzenia jej  razem  z  nami.

wiąteczne wydarzenie zorganizujemy stacjona•ednym,świątecznym-przygotowanymwsMiędzynarodowegoCentrumKongresowegowrnie,  tak  byśmy  mogli  spotkać się  z wszystkimi  samotnymi  osobami  przypólniezdarczyńcamiiwolontariuszami-stole.WogromnejhaliKatowicachnanaszychgościczekaćbędąpięknieudekorowanestoły,

przepyszne jedzenie,  podarunki, ale przede wszystkim drugi  człowiek, tak by w Święta  nikt  nie był sam.

W menu wielkanocnym znajdą się żur z jajkiem,  kiełbasa  biała  z cebulą, sałatka jarzynowa,  pisanki,  kawa,  herbata, ciasto,

słodycze,  owoce,  chleb, musztarda,  chrzan.

ł)  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

z.  U.  z  2018  r.  poz.  450,  z  późn.  zm.).

Termin  realizacji  zadania  nie może  być dłuższy niż 90 dni
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Umożliwie ni e  udzia om samotnym Jedno spotkanie Dokumentacja fotogra Zna Wy rzenia

z terenu miasta Sosnowi ecVV wielkanocne Lista   zgłoszeń   uczestników  z  terenu  miasta

Metropo ,talnym   Śniadaniu Sosnowiec

Wi elkanocnym  dla Samotnych
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Fundacja Wolne Miejsce od lat daje się poznaćjako społeczność ponad tysiąca wolontariuszy działających bezinteresownie

w   przygotowaniu   największych   w   Polsce   (a   nawet   Europie)   Wgilii   i   Ś niadań   Wielkanocnych   d a   osób   samotnych   i

potrzebuj.ących oraz wie u  akcji społecznych,  których celem jest integracja  międzypokoleniowa  młodzieży i seniorów oraz

aktywizacja  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  z  powodów  materialnych  i  nie tylko.  Fundacja  od  lat

prowadzi działania  w  kontekście  walki  z  głodem,  ubóstwem  i  samotnością  w  wielu  miastach  Polski m.in.  w Warszawie,

Katowicach,  Chorzowie,Siemianowicach  Ś ąskich,  Sosnowcu,  Mysłowicach,  Kaliszu,  Kołobrzegu,  a  także  we  Lwowie  i  w
Kijowie.  Przez  ponad  pół  roku  karmiliśmy  uchodźców  wojennych  z  UkrainprzejściugranicznymwMedyce.Odlutego2023r.prowadzimywTur y w  naszym  punkcie  pomocy  humanitarnej  nacjipunktywsparciażywnościowegodlaosób

poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi

lv. Szacunkowa  kalkulacja  kosztów  realizacji  zadania publicznego

V.   Oświadczenia

Oświadczam(-my),  że:

i)    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* / cfcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / :a:cg=( ją)*  z opłacaniem

należności z tytułu zobowiązań  podatkowych;

4)  oferent* / cfcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / z=!cg:(  ją)*  z opłacaniem

należności z tytułu składek na  ubezpieczenia społeczne;
5)    dane zawarte'w części  11  niniejszej oferty są zgodne z  Krajowym  Rejestrem Sądowym* / .inną wtaściwą

c.,,,,:dcricją*;

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  przepLsami  o  ochronie

danych osobowych.
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UPP -Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

ldentyfikator Poświadczenia:  gpuĄl`~UPP i D2 ! 28 t 84

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu:  URZĄD MIEJSK! W SOSNOWCU

ldentyfikator adresata:  \t0330oSrc?

Rodzaj identyfikatora adresata:  epuAP~!E)

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy:   FUNDAC:JA WC!lNE  MiEJScićEĘ

ldentriikator nadawcy:  \AjGLNE.R;i!EJSCF

Rodzaj  identyfikatora nadawcy:  epuAP..!D

Dane poświadczenia
Data doręczenia:  2Cj2`3~Q3-i OT i 3.35:OS.349

Data wytworzenia poświadczenia:  go:2S `03 . i OT ! 3.35:05`34S

ldentriikator dokumentu,  którego dotyczy pośwadczenie:   DOK i 4?i 2S`ę9S

Dane uzupełniaiące (opcjonalne)
F`odzaj informacji uzupelniającej:  źródio

Wartość informacji  uzupełniającej:   P#św`Li{iczcnio wysif!vdionS pracz  piałtormę  epuAP

Flodzaj informacji uzupełniającej:  {den{yfikator epl`iAP #okumenlu

Wartość infc)rmacji  uzupełniającej:   iĄ7i ali3Ćjs

Fłodzaj informacji uzupełniającej:  !r\{ormacja

Wartość informacji  uzupełniającej:  źf!odr!ig  z  ah  3S!  !3€`r,1  k`p`a.  pi§ri`&  po`wiązar" z  przsdł#żonym  doku"eiilefT}  będą przesyłarie 2a  pomocą środków

ko{?iimikacil  e(ektrSnicznej`

Rodzaj  informacji  uzupełniającej:  Pr}`jr,z©r!;#

Wartość informacji  uzupełniającej:   ZSiidris  2  a*  39{  par.  `{ d  k`p`a,  istnieie  mQżliwość  rgzygnaci':  z dc!rsczania pism za pę3mocą Śroc!kó`v  komu!iik;}cii

e!e}\trcir`ic;zo@j.

Dane dotyczące podpisu
fjoświaci#Fer`i#  zc5gu%  pc!dpi§tąne  -  ao}i .ti=}  a:``.Ąigryf;kQwa`ć  r`aieży  uż}j{ś  oprSgramowaiiia do v\jery{ik€-}c!i  puc!pisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja lD-3d737748cb84bcl 56cb4821 e899c6c6b :

t.eferencja l D-{78abe4a60d754347fd5188e84d3b79e  :   M®trQPGiitai!ieQ,';20`'ł'oC5'',';9Aniaaanie%20W!e!kanocnet};caodla%20Sam{nych ` xml

referencja : #xades-icL97? `, 5d5cc2230ac7e51 a?eobt}3{2'f258


