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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Suwałk

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

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

4. Tytuł zadania publicznego "INNOWACYJNI"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-09-18 Data

zakończenia 2018-12-15

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportów Walki i Rekreacji "wojownicy"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000662890
adres siedziby: Biała Woda 32B, 16-402 Biała Woda, poczta: Suwałki

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Damian Bałtrukanis, adres e-mail: damianbaltrukanis@icloud.com,
telefon: +48502478743
Anna Bałtrukanis, adres e-mail: annabaltrukanis@icloud.com, telefon:
+48512307251

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie publiczne "INNOWACYJNI" to wyjazd 14 dzieci z Suwalskiego klubu sportowego Berserker"s Team Junior do
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (wyjazd jednodniowy).

Cel realizacji zadania
Projekt "INNOWACYJNI" pozwoli dzieciom - mieszkańcom Suwałk poznać odkrycia naukowców, zainspirować
kreatywnością. Pragniemy czerpać inspirację do pracy z odkryć naukowców, zainspirować kreatywnością. Pragniemy
czerpać inspirację do pracy z odkryć naukowych i metod pracy naukowców. Na poznanie nowych rozwiązań,
zainteresowań, rzeczy, które przedstawia Centrum Nauki Kopernik jest wyśmienitym miejscem dla młodych Suwalczan.
Pozwoli zdobyć również nowe doświadczenia oraz poszerzyć wiedzę w różnych dziedzinach. Stowarzyszanie nie planuje
pobierać opłat od adresatów zadania.
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Miejsce realizacji zadania
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Suwałk, dzieci w wieku 7-12 lat

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkładem osobowym będzie praca 2 wychowawców w trakcie przejazdu

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultaty wynikające z zadania publicznego wpłyną pozytywnie na rozwój psychiczny jak i edukacyjny młodego człowieka.
Sam przejazd integruje dzieci, wycieczka do Centrum Nauki Kopernik rozwija kreatywność oraz inwencje twórcze wśród
dzieci. Co w dalszym życiu może pozytywnie wpłynąć na przyszłość dziecka.
Wyjazd 14 dzieci do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Transport do Warszawy (w dwie
strony) 2 288,00 zł 1 988,00 zł 300,00 zł

2 Bilety wstępu do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie 252,00 zł 252,00 zł 0,00 zł

3 Ubezpieczenie 140,00 zł 140,00 zł 0,00 zł

4 Zakup suchego prowiantu 420,00 zł 420,00 zł 0,00 zł

5 Opieka wychowawców nad dziećmi w
trakcie wyjazdu 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

Koszty ogółem: 3 400,00 zł 2 800,00 zł 600,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.
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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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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