
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJl ZADAN|A PUBL|CZNEGO

l. Podstawowe informacie o złożonej ofercie

rrutlBlSru W DARŁOWIE
l_ Or"n ad.inistracji publicznej,

do którego jest adr9!9l^,9!!g9!!1
HnoNł ZDROWIA

2. Rodzaj zadania publicznego1)

ll. Dane oferenta(-tów)

lub innej ewidencji, adres siedzibY, strona

www, adres do koresponden,ji,,d,", ",rnail,numertele

#ffiTr}"r§łosoB NIEPELNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIoŁ NA TERENIE ZIEMI

ARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH W DARŁOWIE

l. WIEMAWSKIEGO 8

150 DARŁoWo

.ę|.9431,4 66 48
ARZENA G6RZiŃ SKA 603 1 745 82

ENACHRUSZCZ 665228848
fax.94314 66482. Dane osoby upoważnionej do skladania

wyjaśnień dotyczących ofeńy (np, imię i nazwisko,

nua"r,"l"fonu, adres poczty elektronicznej)

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

całości dopełni
@022 w ośrodku zostaną wykonane ntzi

;,ffiJrH'""iLwąprowadzi ćbędzi.emylDziennyn o:,:9*,:"":*",/-il111;Tłffl;Tlffi,*3|;;T;
ŁTl13il-ffi:;iffyJffiiri""T§i:Tż Hffi_iffiil;;;;-*p itii,ykorzystajązcodziennej terapii i

ńilitacji. Kadra pracow"i*"l *lur."zość beneficjZłił prrL"rła covid. osoby te potrzebują fachowej PomocY,

llT[*":Y;'fiffi'#:*""';ł|"'#*"#ią Ł::::::1"::""1Ł:*",1";",ii::".,J",:ffi;ii],n"",#,
i_liTT#$;:iJTTxi,:".Tr"iffitfiff"',:;il;l#;; "il.iŁ""łt,tii,. 

,zakresu rehabilitacji pocovidowej i

ierwszej pomocy 
" 

***"unro'*)rry* ,p".juli.tą aiu 
""*"v"r, 

podopiecznych, kadry ośrodka, rodziców i

iekunów.
kupśrodkówdezynfekującychiśrodkówhigienicznychdoprzygotowaniapomieszczeń.

lll. zakres

ffizadańokreślonychwart.4ustaWyzdnia24kWietnia2oo3r-purji..n"so 
i o wolontariacie (Dz, U, z żOI8 r, poz, 45O, z póżn, zm,),

')Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,

o działalności pożytku



Soosób monitorowania rezultatów | żródlo

informacji o osiągnięciu wskaźnika

ie będzie nagrywane l
na zdjęciach, publikowanei;akresu rehabil

idowej i pierwszej pomocy

pomieszczeń dokumen

na zdjęciach, w mediachie pomiószczeń do

5, krótka charakterystyka oferenta, jego dośwladclenie w reallza§ii dzialań planowanych w ofercie oraz

,"*Uór, które będą wykorzystane w r91!11ci',"d.,.1]_1:

iffi:,TJ*iJi3.Ti,§Jilffi;Ir"J"d";;;;;"ń. |ro*aazi Dzienny ośrodek Rehabilitacyjno, Terapeutyczny,

,l^ _oiana ną celrr

ffiffi;;;; prowadzi w ośrodku rehabilitacje, terapie i podejmuje rożne inne działania mające na celu

.łnznrm w rlzisie
;*ffi,:§ ";ffirr"-,";,;;;;;;.;yły 

one obarczone szczególnym nadzorem higienicznYm, W dzisiejszYch

lłrccie

ffi;;;;.;* praca jest objęta wyjątkową ochroną higienicmą i edukacYjną w tYm zakesie'
, -:^ -^-2^--ałą

covloowy§Il gz.lDąlll'-"::_ 
:^::__;;_*;", , 

do przygotowania pomieszczeń, odświeżęnia,

Aby wsrystkim uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo jesteśmy anuszenl

fi:;#':;czególny nacisk na wszechobecną dezynfekcję sprzęfu, obiektu, 
'.n':*:u::'r:::ir:Ówno 

Pracowników

jak i beneficjentów Równie ważne jest powtarzające się co jakiś czas ogólne szkolenie dla wsrystkich w zakesie

bezpieczeństwa epidemiologicanego jak i prawidłowych zachowń w razie jakich śńarzęń,Aby te procedury zachować

koniecma jest aktualna bieĄcawiedza, przygotowanie i pomalowanie pomieszczeń, systematycmy zakup niezbędnych

środków dezynfekcyjnych i higienicznych,

lv. szacunkowa kalkulac|a kosztów reallracji zadanla publlcznego

Rodzaj kosztu Wańość
PLN

Z dotacii Z innych
źródełLp.

9000,00 ).000,00 ],00
1 prace Dorządkowe i remontowe w

oomieszczeniach po pandemii covlD-
iq tfarbv, robocizna itd-|-.--

i00,00
i00,00
t nnn nn

,00.00 ).00
2. szkolenie

)00.00 ).00
3. l Zakup śrooKow oezyIllcruJqLyL

l Praca wolontariuszy
ffiiilE-f ^.,tów rpalizacii zadania

),00 000,00
4.

l l,.000.00 0,000.00 t000,00

v. ośwladczenla
Oświadczam(-my), żel

1)proponowanezadaniepublicznebędzierealizowanewylącznlewzakresledrlałalnościpożytkupubllczne8ooferenta(.
tów};

2)pobleranleśWiadąeńplenięźnychbędzlesięodbywaćwyłączniewramachprowadzoneJodpłatnejduialalnośclpoĄltku
publicznego;

3) oferentr / oferenclr sktadaiącv niniejsrą ofeńę nle zaleta(,lą)' / zaleta(_ją)* z opłacanlem należnoŚci z tytulu zobowiązań

podatkowYch; _:_ __l___, r_rt / ,llaoelJelł r oo}acaniem należności z §|tułu skhdek na

4) oferentr / oferenci, skhdający nlnlejsrą ofertę nie rale8a(-ją)' / zale8a(,ią)' z optacaniem należnoŚci z §|tułu skhdek r

ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w częścl ll ninieiszei oferty są Ęodne z Kfatowym Reiestrem sądowYm+ / inną wlaŚciwą ewidencją'i

6} wszystkie informac,e poo... i,ii""i. onz iłącznitaciriie"d^i;,*.ualńVm stanem prawnym i faktycznym;

7) W zakresie związanym ze składaniem ofeń, W tva 
', 

ti-or.o,eniem, pfzetwananiem i przekazYwani€m danych

osobowych, a tar<ie wproiai.li,., i.t do slstemów,rr""*.,r.zn"r,, osouy, trtorvcn dotyczą te dane, złoŻyĘ stosowne

oświadczenia zgodnie z prżepisami o ochronie danych osobowych,

(podpis osoby uPoweżnione.i lub

osób upowainionych do skladanla

woli w imienlu olerentów}
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