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Załączniknr 1

WZÓR

U PROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJ l ZADAN lA PU BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypelnianla oferty:
ofertę należy Wypełnić wyłącznie w blaĘch pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieraniet/niepobieranle*" oznacza, że należy skreślić nlewłaściwą odpowiedŹ, pozostaWlając

prawidłową. Pnykład:,,pobieraniea/nłepebie+anłet".

l. Podstawowe informacje o zlożonei ofercie

1. Organ admlnlstrac|l publiczne|,
do kórero iest adresowana oferta

Burmistrz Strykowa

2. Rodzat zadanla publicznegoll Upowszechnianie Turystyki

ll. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów|, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądorłrym lub inne| ewidencjl, adres sledzlbV, strona

www, adre§ do korespondencil, adres e,mall, numer teldonu
Stowarzyszenie ,,przystanek Wyskoki" Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sądowego

KRs 0000614277,gs-ot1- Bratoszewice Wyskoki 27B, adres do korespondencji95-011 Bratoszewice Wyskoki 1Ą

https://www.facebook.com/wyskoki27B/ adres e-mail gosia.woiciechowska.7],@wp.pl. numer telefonu 606 339 882

2. Dane osoby upoważnionej do skladania
rłry|aśnleń dotycząrych oferĘ (np. lmlę l nazwisko,
numer telefonu, adres pocĄ elekronicznej)

Mał8orzata Wojclechowska 606 339 882 gosia,wojciechowska.71@wp.pl,

lll. zakres rzeczowv zadania

1. Tytut zadanla publlcznego Wycieczka z cyklu ,,Podróżujemy razem"

2. Termin realizac|i zadanla pubtlcznego2'
Data
rozooczecia

ot,06.2022 Data
zakończenia

30.06,2022

3. SynteĘczny opis zadania (wraz ze wskazaniem mleisca |ego reallzaclll

Myjazd autokarowy do Energylandii w Zatorze. Termin wyjazdu 79 czerwca 2O22 roku. Wycieczka organiżowana z okazj

)nia Dziecka połączonego z Dniem Matki i Dniem Ojca dla mieszkańców Wyskok i Gminy Stryków. Przewidujemy, Że u

Mycieczce weźmie udział 45-50 osób. Będą to rodzice z dziećmi. Odwiedzimy największy W Polsce Park RozrYwk

inergylandia. Zator to niewielkie miasto w województwie małopolskim, położone pomiędzy OŚwięcimiem e

iladowicami, nad rzeką Skawą w otoczeniu zbiorników wodnych.
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Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań okrbślonych
publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z 2018 r. poz. 450, z

Termin realizacji zadanla nie może być dłuższy niż 90 dni.
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4. ools zakładanvch rezultatów reallzacil zadanla publlczne8o

Nazwa rezultatu
Planowany pozIom oslągnlęcia

rezultatów (wartość
docelowal

Sposób monitorowania rezultatów l źtódlo
lnformacil o osiągn|ęciu wskaźnlka

Rodzina razem
Dzieci podczas wycieczki
spędzą więcej czasu z

rodzica m i, któ rzy zazwy czaj
na co dzień pracują i nie
mogą im poświęcić zbyt
wiele uwasi.

Zdjęcia z wycieczki

Mama, tata i my dzieci Wspólny wyjazd, zabawa i

harce w parku rozrywki
Zdjęcia ifilmiki z wyjazdu

Wyłącz komputer oderwanie dzieci i rodziców
od komputerów i spędzenie
wolnego czasu na świeżym
powietrzu

Wyjazd na wycieczkę będzie najlepszym
sposobem monitorowa nia

5. Krótka charakerystyka Oferenta, iego dośwladczenla w realizac|i dzialań planowanych w ofercle oraz zasobów, które

rzyszenie ,,przystanek Wyskoki" ma już za sobą organizację wielu wyjazdów i imprez. Były to wycieczki trzy dniowe

dniowe i jedno dniowe, oraz wycieczki do teatrów czy na koncerty. Za namijuż wycieczki do Pragi, Wilna,

ndomierza, Wałbrzycha, Kazimierza Dolnego, Puław, Nałęczowa, Kozłówki, Szklarskiej Poręby iw Bieszczady, Kilka z

wycieczek było dofinansowanych z realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Strykowa, zaŚ pozostałe były w

finansowan e przez uczestników tych wycieczek. Z uwagi na to, że po pandemii ceny sporo poszły w górę i nie

stać na taki wyjazd z dziećmi postanowiliśmy złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie, żeby obniżyĆ koszty

i aby więcej dzieci mogła się cieszyć z wycieczki oraz czasu spędzonego z rodzicami. Oprócz wycieczek nasze

zorganizowało wiele fajnych imprez kulturalno-sportowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

organizowaną przez nas imprezą były Letnie lgrzyska Sołtysów z Gminy Stryków. Stowarzyszen]e nie ma

iałalności gospodarczej więc nie możemy w żaden sposób zarabiać pieniędzy, jeśli coś organizujemy to robimy składki,

atego kwotę, która pozostanie do zapłacenia za bilety, przejazd i ubezpieczenie po odliczeniu dofinansowania pokryją

wycieczki. Wartość za bilety na chwilę obecną będzie wartością przybliżoną ponieważ jest ona uzależniona

zrostu dzieci i nie wiemy dokładnie ile dzieci pojedzie na wycieczkę za wzrostem poniżej 140 cm.

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodza| kosztu Wartość
PtN

z dotacli Z lnnych
źródel

1. zakuo biletów 5700

2. wvnaiem autokaru 3600

3. Zakup ubezpieczenia 250

4 Koszt 4

5. Koszt 5

Suma wszvstkich kosztów reallzacji zadania 9550 5000 4550

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1t proporrcwane zadanie publiczne Ędzie realizowane wy{ącznie w zakresie działalnoŚci pożytku publicznego

oferenta(-tów};
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wylącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnoŚci pożytku

publicznego;
3) oferent* / eferenei* składający niniejszą ofbńę nie zalega(-ją)* / ałeeąFiąłt z oplacaniem należnoŚci z §ltułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / efereneł* sktadający niniejszą ofertę nie zalega(-ją){ / Ęłeea{jąP z opłacaniem należnoŚci z tyttłłu składek na



ubezpleczenla spoleczne;
5} dane zawarte w częścl l| nlnlejszeJ ofeĘ są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowymł / lnnąrł*a561aęa,114g," uł,
6) wszystkie lnformac|e podane w ofercie oraz załącznlkach są zgodne z aktualnym stanem pra\Ąrnym lfakĘcznym;
7) w zakresie związanym ze składanlem ofeĄ w tym z gromadzenlem, przetwarzanlem l pnekazywanlem danych

osobowych, a taMe wprowadzanlem lch do §ystemów lnformatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożW stosowne
ośwladczenla zgodnle z przeplsaml o ochronle danych osobowych.

PREzEs
...rtąonlifi

(podpls osoby upoważnione| lub podplsy
osób upoważnlonych do skhdanla ośwladczeń S|(ARBN,K
woll w lmlenlu oferentów)

Wsld

']


