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UPROSZCZONAOFER 

tenia Ministra 
[i<i Spotecznej 

:atqcznik nr 1 

ZADANIA PUBLICZNEGO 

, zgodnie z instrul<cjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
POUCZENIE CO do sposobu wypetniania ofertv: 
OfertQ nalezy wypelnic wytqcznie w biatych pustyct 
oraz w przypisacli. 
Zaznaczenie gwiazdl<q, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwq odpowiedz, pozostawiajqc 
prawidtowq. Przyktad: „pobioranio*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do ktorego adresowana Jest oferta 

Wojt Gminy Pacanow 

2. Tryb, w ktorym ztozono ofertQ 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego '̂ Pomoc spo+eczna 

4. Tytut zadania publicznego 
Pozyskiwanie artykutow zywnosciowych dla najubozszych 

mieszkancow Gminy Pacanow 

5. Termin realizacji zadania publicznego '̂ 
Data 26.09.2016 Data 23.12.2016 
rozpocz^cia zakonczenia 

II. Dane oferenta (-6w) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S^dowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby) 

Swi^tokrzyski Bank Zywnosci, stowarzyszenie, 0000035605, Ostrowiec Swi^tokrzyski Aleja 3-go 
Maja 73 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osob upowaznionych do 
sktadania wyjasnieh dotyczqcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Maria Adamczyk tel. (41) 265-11-22 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci ceiu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie polegac b^dzie na : 
- nieodplatnym pozyskiwaniu zywnosci i przekazywaniu jej poprzez organizacje pozarz^dowe 
dziataj^ce na terenie gminy Pacanow dla osob i rodzin - mieszkancow gminy w trudnej sytuacji 

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadan okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni. 
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zyciowej, 
- wspolpracy ze stowarzyszeniami dziaiaj^cymi na terenie gminy Pacanow w ceiu dystrybucji darow, 
- artykuly zywnosciowe magazynowane b§d^ nieodpiatnie w magazynach posiadaj^cych decyzj^ odbioru 
przez SANEPiD. 
Naszym celem jest nieodplatne dostarczenie w 2016 roku zywnosci poprzez organizacje pozarz^dowe 

i instytucje b^d^ce partnerami SBZ dla osob z terenu gminy Pacanow, znajduj^cych si^ w trudnej 
sytuacji zyciowej. 
Zapobieganie mamotrawstwu i niszczeniu zywnosci. Przeciwdzialanie problemom glodu 
i niedozywienia w gminie. Pozyskanie zywnosci w i ^ e si§ ze sprowadzeniem jej od darczyncow do 
magazynow Banku Zywnosci. 

1. Posiadamy 2 samochody dostawcze, ktorymi przywozimy towar od producentow 
i hurtownikow - ponoszony jest koszt zakupu paliwa do samochodow stuzbowych, 

2. Rozladunek i zaladunek to warn odbywa si§ za pomoc^ wozka widlowego zasilanego gazem z 
butli - koszt zakupu paliwa do wozka - gazu w butlach, 

3. Dostawy i odbior towaru uzgadniany jest telefonicznie lub drog^ mailow^^ - ponosimy koszty 
uslug telekomunikacyjnych, 

4. Towary takie jak np. mleko, sery itp. Przechowujemy w chlodni, st^d ponoszone koszty energii 
elektrycznej. 

5. Przy realizacji zadania ponoszone sq̂  koszty energii cieplnej i wody, 
6. Podczas realizacji zadania wykorzystywane s^^materialy biurowe i srodki czystosci, 
7. Przy realizacji zadania zatrudnieni s^pracownicy SwiQtokrzyskiego Banku Zywnosci. Ponoszone 

ŝ  koszty wynagrodzen dla koordynatora, zaopatrzeniowca i operatora wozka oraz kierowcy. 

2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Otrzymywanie darmowej zywnosci przez podopiecznych stowarzyszen dzialaj^cych na terenie gminy 
Pacanow. 
Dzi^ki temu czgsciowo zostan^ zaspokojone potrzeby zywieniowe tych osob i rodzin. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wi^kszej liczby kosztow 
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt catkowity 
(zl) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacjî ' 

do poniesienia 
ze srodkow 

finansowych 
wtasnych, srodkow 

pochodzqcych z 
innych zrddet, 

wktadu osobowego 
lub rzeczowego*' 

1. Zakup paliwa do samochodu 
stuzbowego . 

520,00 500,00 20,00 

2. Zakup gazu - paliwa do wozka 110,00 100,00 10,00 

3. Koszty uslug telekomunikacyjnych 310,00 300,00 10,00 

4. Koszty energii elektrycznej 820,00 800,00 20,00 

5. Koszty energii cieplnej 60,00 50,00 10,00 

6. Koszty zuzycia wody i sciekow 110,00 100,00 10,00 

Wartosc kosztow ogoiem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt. 
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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7. Koszty zakupu materialow 
biurowych 

60,00 50,00 10,00 

8.Koszt zakupu srodkow czystosci 110,00 100,00 10,00 

9. Wynagrodzenia osob realizuj^cych 
zadanie 

10000,00 8000,00 2000,00 

Koszty ogotem: 12100,00 10000,00 2100,00 

Oswiadczam(-y), ze: 
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobioranie*/niepobieranie* swiadczen pieni^znycti od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oforonci* sktadajqcy niniejszq oferty nie zaiega (-jq)*/zaloga ( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzari 

podatkowych; 
5) oferent*/oforonci* sktadajqcy niniejszq oferty nie zaiega (-jq)*/zaloga ( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia,spoteczne. 

•"S-K A R R N I K 
(podpis osoby upowaznionej >;wirT?XSil̂ !V'?* '̂̂ '̂ '̂'-̂  
lub podpisy osob upowaznionych C^/ \ >-
do sktadania oswiadczeii woli w irnieniu Elzbielu Mrau-c-ijl-

oferenta) S E K R I T K R Z ^ / ' 
S T O W / -

S T () W A R Z Y S Z F N 1 E 
S W l F / r O K R Z Y S K I HANK ZYWNOSCI 

Organizacja ' ^ '̂ '̂̂ znego 

27-400 Osirowu'.'. rgo Maja 73 
tol /tax 41 205 11 22 

NIP 661-19-62-671, R E G O N 290989010 

Data 26.09.2016 r. 

Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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