URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WZiSS-7
Słupsk, dnia ............................. r.

.................................................................
pieczątka nagłówkowa podmiotu

OFERTA REALIZACJI ZADANIA
Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie:
1.
2.

Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta:
Rodzaj zadania publicznego: 1

II. Dane Oferenta (-tów):
1.
2.

Pełna nazwa Oferenta(-tów) i forma prawna
(nazwa, adres siedziby, telefon, e-mail):
Dane podwykonawcy(-ców) i forma prawna
(nazwa, adres siedziby, telefon, e-mail,
adres http://):

III. Opis zadania publicznego:
1.
2.

Tytuł zadania będącego przedmiotem
konkursu:
Termin realizacji zadania publicznego:

3.
4.

Miejsce realizacji zadania:
Grupa docelowa:

5.

Cel ogólny zadania:

6.

Cele szczegółowe zadania:

Data
rozpoczęcia:

Data
zakończenia:

1

Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym lub wynikający z ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert.
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7.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (problem na tle regionalnej i lokalnej diagnozy zdrowotnej
i społecznej):

8.

Syntetyczny opis zadania spójny z harmonogramem i kosztorysem (maksymalnie 200 słów):

9.

Harmonogram planowanych działań: 2

Lp.

Nazwa działania

Grupa docelowa

Planowany termin
realizacji
(od … do … )

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie
w zakresie realizowanego
zadania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2

Należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji.
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pokój 208, tel. (0-59) 8488371, fax. (0-59) 8488469; e-mail: wziss@um.slupsk.pl

Wydanie 9 /(16-06-2020)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WZiSS-7

10. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego:3

11. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (jeśli rodzaj zadania umożliwia
ich określenie):
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/
źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

12. Nowatorstwo w stosunku do podobnych rozwiązań:

13. Informacja o tym, czy Oferent przewiduje korzystanie przy wykonywaniu zadania z podwykonawców,
ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć (jeśli dotyczy):

14. Dokumentacja zadania publicznego:

3

Należy opisać:
1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty;
2) jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania;
3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach Oferenta – trwałość
rezultatów zadania.
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IV. Charakterystyka Oferenta (-tów):
1.

Informacja o wcześniejszej działalności Oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne (czy zadanie było zgłaszane do konkursu wcześniej, jeśli tak to w którym roku/ latach i gdzie było
realizowane):

2.

Dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju, ze wskazaniem,
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną:

3.

Posiadane zasoby kadrowe, które będą wykorzystane do realizacji zadania:4

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje

Zakres obowiązków przy realizacji zadania
publicznego

1.
2.
3.
4.
5.

4.

Posiadane zasoby rzeczowe, które będą wykorzystane do realizacji zadania:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie posiadanych zasobów rzeczowych

5.

Posiadane zasoby finansowe, które będą wykorzystane do realizacji zadania (informacja o wysokości
współfinansowania zadania, jeśli dotyczy):

4

Należy dołączyć podpisane oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z zapisem z części VII druku oferty pt. Oświadczenia,
ust. 5.
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V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
(wyrażona w złotych PLN):
1.
Lp.

Kosztorys realizacji zadania publicznego:
Koszty związane
z realizacją zadania

Rodzaj miary

Ilość

Koszt
jednostkowy

Koszt
całkowity

Udział środków
własnych lub
z innych źródeł

%

Wnioskowana
kwota
dofinansowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Finansowanie ( ogółem )

2.

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

3.

Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego:

Lp.

Źródło finansowania

1.

Koszt całkowity zadania publicznego

2.

Środki własne

3.

Wnioskowana kwota dofinansowania

4.

Sponsorzy publiczni (podać nazwę)

5.

Sponsorzy prywatni

Koszt w złotych PLN

%

100

Ogółem

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pokój 208, tel. (0-59) 8488371, fax. (0-59) 8488469; e-mail: wziss@um.slupsk.pl

Wydanie 9 /(16-06-2020)

%

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WZiSS-7

Oświadczam, że proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności
statutowej:
pełna nazwa podmiotu

a wnioskowane dofinansowanie prawidłowo odzwierciedla minimalną kwotę, niezbędną do
realizacji zadania publicznego.

VI. Inne informacje:
1.

Załączniki i referencje:

2.

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty:

VII. Oświadczenia:
Oświadczam, że (*niewłaściwe skreślić):
1. Oferent*/Oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ają)*/zalega(-ają)* z opłacaniem należności
z tytułu zobowiązań podatkowych;
2. Oferent*/Oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ają)*/zalega(-ają)* z opłacaniem należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
3. Oferent*/Oferenci* składający niniejszą ofertę oświadcza(-ają), iż osoby przy udziale których nastąpi
realizacja zadania posiadają odpowiednie kwalifikacje;
4. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
5. w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert i realizacją zadania, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych, osoby, których dotyczą te dane podpisały stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1 z późn. zm.).

pieczęć i podpis głównego księgowego

pieczęć i podpis osoby/ osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
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