
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 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  

 Wpisz: Prezydent Miasta Gliwice

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)  Rodzaj zadania wskaż spośród katalogu zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.
Pamiętaj, że ofertę możesz składać wyłącznie na ten rodzaj zadania,

który mieści się w celach statutowych reprezentowanego przez Ciebie
podmiotu.

4. Tytuł zadania publicznego  Tytuł, czyli nazwa zadania zależy od Ciebie - powinien dobrze
brzmieć marketingowo, nie powinien być długi, może nawiązywać do

rodzaju działań przewidzianych w projekcie. 
Pamiętaj, że w razie otrzymania dotacji tytuł należy umieszczać

również na wszystkich dokumentach finansowych.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

 Data  
zakończenia 

 

Wpisz okres realizacji zadania. Pamiętaj, że nie może on być dłuższy niż 90 dni.
Daty powinny uwzględniać też działania przygotowawcze i podsumowujące, nie tylko datę samego wydarzenia.

 
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) 

Wpisz następujące informacje:

1. Pełna nazwa reprezentowanego podmiotu:
2. Forma prawna np. stowarzyszenie, stowarzyszenie zwykłe, fundacja, kościelna osoba prawna, kościelna jednostka 
organizacyjna spółdzielnia socjalna.
3. Numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji.
4. Adres siedziby.
5. Adres korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby).

Pamiętaj, że podanie powyższych danych jest obowiązkowe, co oznacza, że brak informacji w tym punkcie skutkuje 
odrzuceniem oferty.

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)  

Wpisz następujące informacje:

1. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania wyjaśnień dot. 
oferty.
2. Telefon do kontaktu.
3. Adres poczty elektronicznej.

Powyższy  katalog  informacji  nie  jest  obowiązkowy,  więc  możesz
zawęzić  lub  rozszerzyć  liczbę  podanych  informacji.  Pamiętaj,  że  im
więcej  informacji  podasz,  tym  łatwiej  będzie  się  skontaktować  w
sprawie złożonej oferty.

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. 



 
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 

Opisz następujące punkty:

CEL:

Cele powinny odpowiadać sformułowanym potrzebom i problemom. Możesz zdefiniować w punktach cel ogólny  
i 3-5 celów szczegółowych. Pamiętaj,  że cele to coś, co chcesz osiągnąć poprzez działania zaplanowane w ramach
zadania w związku z tym opisz krótko, jakie to działania.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA:

Opisz  miejsce  realizacji  zadania.  Jeśli  nie  jesteś  w stanie  podać  konkretnego adresu  wskaż elementy  istotne dla
realizacji zadania, np. charakterystykę lokalu (położenie, dostępność dla osób starszych lub niepełnosprawnych, o ile
osoby takie są adresatami projektu, itp.).
Pamiętaj,  że  zadanie  finansowanie  z  budżetu  Miasta  Gliwice  musi  być  realizowane  w  Gliwicach  lub  na  rzecz
mieszkańców Gliwic. W tym drugim przypadku zadanie może być realizowane poza miastem, wyłącznie jeżeli jest to
uzasadnione charakterem przedsięwzięcia np. wycieczka, zawody sportowe, a jego adresatami są mieszkańcy Gliwic.
GRUPA ODBIORCÓW ZADANIA:

Opisz grupę do której adresujesz swoje działania. Jeżeli to możliwe określ również realną liczebność grupy. W tym
miejscu w kilku słowach przedstaw też sposób dotarcia do opisanej grupy, rekrutację.
PRZEWIDYWANY DO WYKORZYSTANIA WKŁAD OSOBOWY:
Opisz osoby i funkcje jakie będą pełnić przy realizacji zadania. Wskaż, czy będą to pracujący społecznie członkowie,
wolontariusze,  czy  może  będą  to  osoby  finansowane  ze  środków  własnych.  Opisz  sposób  wyceny  pracy  osób
wskazanych, jako wkład własny.
PRZEWIDYWANY DO WYKORZYSTANIA WKŁAD RZECZOWY:
Scharakteryzuj wniesiony przez organizację wkład rzeczowy, np. sale, sprzęt. Wskaż, czy są to środki posiadane, czy 
np. użyczone do realizacji zadania. Opisz sposób ich wyceny.

 

  2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  

Opisz rezultaty realizowanego zadania – jakościowe i ilościowe, np.:
- liczba odbiorców działania,
- liczba przeprowadzonych spotkań, szkoleń,
- wzrost wiedzy odbiorców,
- wzrost świadomości odbiorców działania.

Pamiętaj, że rezultaty powinny być udokumentowane (listami obecności, ankietami, liczbą sprzedanych biletów, 
itp.).

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 

dotacji3) 

(zł) 

do poniesienia  ze
środków 

finansowych 
własnych, środków

pochodzących 
z innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4) 

(zł) 

  Określając poszczególne koszty wskaż:
1. Nazwę konkretnego kosztu.
2. Sposób kalkulacji kosztu (np. ilość 
godzin x stawka za godzinę).
3. Czy dany koszt jest wkładem własnym 
finansowym, niefinansowym czy 

 Koszt
całkowity jest
sumą kosztów
 z rubryk: „do
poniesienia z

wnioskowanej

 Tu wpisz kwoty, 
o które wnioskujesz 
do Miasta Gliwice.

 Tu wpisz kwoty,
które stanowią

wkład finansowy
podmiotu, który
reprezentujesz

oraz środki

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.  



rzeczowym. W przypadku kiedy pozycja 
jest finansowana z dotacji nie musisz nic 
dopisywać.

Przykład zastosowania wyżej 
wymienionego schematu w kolejnych 
wierszach tabeli.

dotacji” i „do
poniesienia  ze

środków 
finansowych

własnych,
środków

pochodzących z
innych źródeł,

wkładu
osobowego lub
rzeczowego”.

pochodzące z
innych źródeł,
ewentualnie

opłaty adresatów,
wkład osobowy
lub rzeczowy.

Patrz wyjaśnienie
pod tabelą.

PRZYKŁADOWE KOSZTY

  Trener (10 h x 50 zł) 500 zł 500 zł 0 zł

 
 Koordynator
(1 m-c x 500 zł – wkł. wł. osobowy)

500 zł 0 zł 500 zł

  Sala (10 h x 50 zł – wkł. wł. rzeczowy) 500 zł 0 zł 500 zł

Koszty ogółem: 1500 zł 500 zł 1000 zł

 

Źródła finansowania kosztów:
1. Wnioskowana dotacja – środki przyznane w ramach dotacji na realizację zadania.
2.  Wkład  finansowy  własny  –  środki  finansowe,  które  organizacja  przeznacza  na  realizację  zadania  np.  z
otrzymanych darowizn, środków ze zbiórki publicznej.
3. Wkład pochodzący z innych źródeł – środki finansowe, które organizacja przeznacza na realizację zadania np.
inna dotacja przyznana na dofinansowanie części realizowanego zadania.
4. Opłaty adresatów – środki finansowe, które organizacja przeznacza na realizację zadania pochodzące z opłat
wnoszonych przez odbiorców danego zadania, np. opłata za bilety, opłata z udział w treningach. Pamiętaj, że
opłata może być pobierana od odbiorców zadania tylko i wyłącznie w ramach działalności odpłatnej pożytku
publicznego.  
Fakt pobierania opłat należy również zaznaczyć w pkt. 2) oświadczenia znajdującego się na końcu oferty.
5. Wkład osobowy – praca społeczna członków lub wolontariuszy (związane wyłącznie z realizacją zadania).
6.  Wkład  rzeczowy  –  zasoby  własne  organizacji,  np.  sprzęt,  sala,  przedmioty  lub  pomieszczenia  użyczone
organizacji,  
np.  sprzęt  nagłaśniający,  sala  gimnastyczna  (związane  wyłącznie  z  realizacją  zadania).  Nie  wpisuj  ogólnej
wartości  rzeczy,  tylko  kwotę,  która  wynika  z  jej  wykorzystania  w  zadaniu  (przykład:  przy  projektorze
wykorzystanym  w zadaniu  przez  
1 godzinę nie wpisuj wartości projektora, tj. 3500 zł, tylko kalkulację jego godzinnego użycia, tj. 30 zł).
Pamiętaj, że wydatek w ramach projektu jest kwalifikowany, jeżeli spełnia następujące warunki:

 został  poniesiony  w  okresie  realizacji  zadania  –  dokument  (np.  faktura,  rachunek)  musi  zostać
wystawiony  
z datą mieszczącą się w okresie realizacji zadania, a także zapłacony w całości w tym czasie;

 jest niezbędny do realizacji projektu;

 jest racjonalny i efektywny – nie jest zawyżony w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz zakłada
dążenie do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku;

 został faktycznie poniesiony;

 udokumentowany  –  jest  potwierdzony  odpowiednim  dokumentem  księgowym  (faktura/rachunek),
opisanym w sposób określony w umowie z Miastem Gliwice;

 przewidziany w budżecie – oznacza to, że wydatek został zaplanowany i ujęty w powyższym kosztorysie;

 zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 
Oświadczam(y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń 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 

ubezpieczenia społeczne. 
 



Pamiętaj o skreśleniu odpowiednich opcji w każdym punkcie oświadczenia. Brak skreśleń w oświadczeniu
skutkuje odrzuceniem oferty.

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób 
upoważnionych 

do składania oświadczeń 
woli  w imieniu 
oferenta) 

 Data ........................................................ 

Załącznik: 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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