
Zadania	  publiczne	  – Otwarte	  konkursy	  ofert

Wzór	  oferty

(„formularz	  wniosku	  o	  dotację”)



Struktura	  oferty
I.  Podstawowe  informacje  o  złożonej  ofercie.

II.  Dane  oferenta(-tów).

III.  Informacja  o  sposobie  reprezentacji  oferenta(-tów)  wobec  organu  administracji  publicznej.

IV.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  oraz  kalkulacja  przewidywanych  kosztów  zadania  publicznego:

1.  Streszczenie  zadania  publicznego  wraz  ze  wskazaniem  miejsca  jego  realizacji.

2.  Opis  potrzeb  wskazujący  na  celowość  wykonania  zadania  publicznego  wraz  z  liczbą  oraz  opisem  odbiorców  tego  zadania.

3.  Uzasadnienie  potrzeby  dofinansowania  z  dotacji  inwestycji  związanych  z  realizacją  zadania  publicznego.

4.  Zakładany(-ne)  cel(e)  realizacji  zadania  publicznego.

5.  Opis  zakładanych  rezultatów  realizacji  zadania  publicznego.

6.  Opis  poszczególnych  działań  w  zakresie  realizacji  zadania  publicznego.

7.  Harmonogram.

8.  Kalkulacja  przewidywanych  kosztów.

9.  Przewidywane  źródła  finansowania  zadania  publicznego.

10.  Informacja  o  zamiarze  odpłatnego  wykonania  zadania.

11.  Zasoby  kadrowe  przewidywane  do  zaangażowania  przy  realizacji  zadania  publicznego.

12.  Wycena  wkładu  osobowego  przewidzianego  do  zaangażowania  przy  realizacji  zadania  publicznego.

13.  Wkład  rzeczowy  przewidziany  do  wykorzystania  przy  realizacji  zadania  publicznego.

14.  Inne  informacje,  które  mogą  mieć  znaczenie  przy  ocenie  oferty.

15.  Informacje  o  wcześniejszej  działalności  oferenta(-tów).

Oświadczenia
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Część	  III	  wzoru	  oferty
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4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego

W TYM POLU NALEŻY WSKAZAĆ, JAKIE CELE ORGANIZACJA
STARAJĄCA SIĘ O DOTACJĘ CHCE OSIĄGNĄĆ POPRZEZ
REALIZACJĘ TEGO PROJEKTU.
CELE POWINNY ODNOSIĆ SIĘ DO POTRZEB OPISANYCH W

POLU 2.
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Oświadczenia

Ostatnim	  elementem	  oferty	  są	  oświadczenia	  oferenta,	  pod którym	  składa	  on	  własnoręczny	  podpis	  –
zgodnie	  ze	  sposobem	  reprezentacji.	  Katalog	  oświadczeń	  jest	  otwarty	  – oznacza	  to,	  że	  urząd	  
ogłaszający	  konkurs	  może	  zażądać	  jeszcze	  innych	  oświadczeń	  niż	  te	  wskazane	  we	  wzorze	  oferty.

Podmiot	  starający	  się	  o	  dotację	  (oferent)	  oświadcza,	  że:
1) proponowane	  zadanie	  publiczne	  będzie	  realizowane	  wyłącznie	  w	  zakresie	  działalności	  pożytku	  

publicznego	  oferenta(-‐tów);
2) pobieranie	  świadczeń	  pieniężnych	  będzie	  się	  odbywać	  wyłącznie	  w	  ramach	  prowadzonej	  odpłatnej	  

działalności	  pożytku	  publicznego*;
3) oferent*	  /	  oferenci*	  składający	  niniejszą	  ofertę	  nie	  zalega(-‐ją)*	  /	  zalega(-‐ją)*	  z	  opłacaniem	  należności	  z	  

tytułu	  zobowiązań	  podatkowych;
4)	  oferent*	  /	  oferenci*	  składający	  niniejszą	  ofertę	  nie	  zalega(-‐ją)*	  /	  zalega(-‐ją)*	  z	  opłacaniem	  należności	  z	  

tytułu	  składek	  na	  ubezpieczenia	  społeczne;
5) dane	  zawarte	  w	  części	  II	  niniejszej	  oferty	  są	  zgodne	  z	  Krajowym	  Rejestrem	  Sądowym*	  /	  właściwą	  

ewidencją;
6) wszystkie	  informacje	  podane	  w	  ofercie	  oraz	  załącznikach	  są	  zgodne	  z	  aktualnym	  stanem	  prawnym

i	  faktycznym;
7) w	  zakresie	  związanym	  z	  otwartym	  konkursem	  ofert,	  w	  tym	  z	  gromadzeniem,	  przetwarzaniem

i	  przekazywaniem	  danych	  osobowych,	  a	  także	  wprowadzaniem	  ich	  do	  systemów	  informatycznych,	  
osoby,	  których	  dotyczą	  te	  dane,	  złożyły	  stosowne	  oświadczenia	  zgodnie	  z	  ustawą	  z	  dnia	  29	  sierpnia	  
1997	  r.	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  (Dz.	  U.	  z	  2016	  r.	  poz.	  922).



Załączniki	  do	  oferty

Wzór	  oferty	  przewiduje	  następujące	  załączniki:
1.1.	  Harmonogram*	  (tylko	  w	  przypadku	  zadań	  wykraczających	  poza	  jeden	  rok	  

budżetowy,	  tj.	  zdań	  wieloletnich)
1.2.	  Kalkulacja	  przewidywanych	  kosztów*	  (tylko	  w	  przypadku	  zadań	  

wykraczających	  poza	  jeden	  rok	  budżetowy,	  tj.	  zdań	  wieloletnich)
1.3.	  Kopia	  umowy	  lub	  statutu	  spółki	  potwierdzona	  za	  zgodność	  z	  oryginałem	  -‐ w	  

przypadku	  gdy	  oferent	  jest	  spółką	  prawa	  handlowego,	  o	  której	  mowa	  w	  art.	  3	  
ust.	  3	  pkt	  4	  ustawy	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  2003	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  
publicznego	  i	  o	  wolontariacie	  – tzw. spółek	  non-‐profit.



Zapraszamy	  do	  kontaktu
Karolina	  Furmańska

Doradca	  w	  Regionalnym	  Punkcie	  Doradczym	  
dla	  organizacji	  pozarządowych

Wydział	  Współpracy	  z	  Organizacjami	  Pozarządowymi
Departament	  Spraw	  Społecznych

Urząd	  Marszałkowski	  Województwa	  Dolnośląskiego
ul.	  Walońska 3-‐5 (VII	  p.,	  pok.	  nr	  725),	  50-‐413	  Wrocław

tel.	  071/	  770-‐40-‐76
Dyżury	  doradcze:	  poniedziałki	  i	  czwartki	  (w	  godzinach	  9:00	  -‐ 14:00)

e-‐mail:	  karolina.furmanska@umwd.pl
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