
Dziennik Ustaw

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

Zaq.zniki do rozpotz dr6nia Mindn Ro&iny ftacy i Polityki

Spobcztgi z dnh 11 kwi.rni.2016 r (poz 570)

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1 l?Pe /2047
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POUCZENIE co do sposobu wyp€lniania oferty:
Oferte naleiy wypeinia wytq€znie w biaiych pustych polach, zgodni€ z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

Zeznac2enie 8wia2dlE, np-r "pobieranie' /niepobiera n ie'" oznacza, ie naleiy skre5lia nie,ara<€iwe odpowiedi, pozostawiajec

prawidtowa. Przyklad:,,p€bi€+a€ie:,/niepobieranie'".

2vaqs

1. Organ administracji publicznej,

do kt6reso adresowana iest oferta

2, Tryb, w kt6rym zloiono ofertq

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia{alnosci poiytku

publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego I
Z rak.esu pomocy spglecznei w tym pomocy rodzinom iosobgm w trudn€j

sytuacii iyciowej iwyr6wnywania szans tych rodzin ios6b

4. Tytul zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego2

Data

rozpoczqcia

23 paidziernika
2017

Data

zakoiczenia
31 grudnia 2017

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Kra.iowego Rejestru SEdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

adres do korespondencji 0eieli jest inny od adresu siedziby)

Osrodek Swieta Elibieta

ul. Wolnogci 30

41-7OO Ruda Shska

NIP 64125 32 229 Regon 243 52 98 15

Rozporzedrenie Ministra Administracji i Cyfryzacii z dnia 5 marca 2014 roku por.352

Wpis do Kraioweto Re,iestru SQdoweSol Rejestru Stowarzyszed, lnnych Organizacii Spolecznych i Zawodowych, Fundacjio.au
Sarnodzielnych Publienych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej pod numerem (RS: 0000689791

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane os6b upowainionych do
skladania wyjainiei dotyczQcych oferty
(nD. numer telefonu, adres ooczw
numer faksu, adres strony internetowej)

Jaroslaw Czapelka - tel.698 639 028

tel. 32 243 65 94 fax. 32 248 10 55
www.swelzbieta.caritas,pl

7
iodr.l z.danL Dwi.6 de w 2.lr6ie r.d.n olelhych w.n. 4 ust wy , dnh 24 tc+r.h 2oo3 r. o drr.t tnoacr potyr*u
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09. 10,2017 
I

P.erydent Miasta Ruda SlQska

Przygotowanie do realizacii oraz realizacja Protramu Ope.acyjnego Pomoc

iywnosciowa 2014-2020 wspolfinansowanego 2e Srodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardriei Potrzebujacym

Podprotram 2017 w roku 2017(magazyn w dzielnicy Ruda i Godula)
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lll. zakres rzeczowy zadania publicznego

sca jegom lelnosclmie szczeSdl7az wskaerareao izacjdno egon rzebU rcz prop blun egoazals ad p1 osoduOp wktani adorzlao zna iaadobiodurea za

celem ladania bedzie ograniczenle skutk6w ub6stwa w6r6d

poprze! pomoc iywnogciowq' w ramach proponowanego

wydawania 2ywnoSci osobom najbardtiej potEebuiacym za

mieszkafc6w Rudy Slaskiei, !"sparcie os6b i rodzln

zadania publlcznego uruchomimy dwa punktY do

mieszkalym w Rudlie Sleskiei w ramach Programu

Operacylnego Pomoc Zywnosciowa 2014 '2020' Podprogram 2017

Jeden punkt znaiduje sie w Rudzie Sleskiei przy ulicy wolnoici 30 w dzielnicy Ruda 1 druSi prrY ulicY Xarola Goduli

Oarodek dysponuie sporym do'wiadczeniem w realizacji takich program6w' od roku 2005 byli6my raangaiowani

w realizacig programu PEAD a w latach 2014-2015 realizowali6mY POPZ w Podprogramie 2014' Co roku

wydawalismy iywnogt okolo 500 osobom w ramach realizacji wyiei wYmienionych program6w' w roku 2016'2017

zrealitowaliamy program PoPi wYdajec iywno5' 2124 osobom'

W tym roku zawarlismy umowe z Caritas Archidiecezii Katowickiei 'iako Organitacia Partnerska Lokalna

(Umowa nr U2/POPZ/2017 zawarta w dniu 8 wrzeSnia 2017 roku)' Pomoca chcemy obie' ponad 21OO os6b' Osoby

uprawnione do odbioru paczek iywnoaciowych wytypuie Mieiski o6rodek Pomocy Spolecznei w Rudzie sl4skiei'

zadaniebedzierealilowanezgodnier,,wytycznymilnstytucjizarzadzaiacej(MPlPs)dlalnstwucjiPosredniczacej

i beneficient6w dotyczace dzialaf realizowanych w ramach Programu operacyinego Pomoc ZywnoSciowa

2074 -2020,Funduszu pomoc Naibardziei potr.ebuiecym rearizowanego w podprogramie 2017'

22 w dzielnicy Godula

osoby .atrudnione na lmowe zlecenie, wir6d tydl os6b bQdzie r'wniei dw6ch kootdynatol6w zadanie

(koordynator odpowiedzlalny 2a matazyn I dystrybucje towaru w dzielnicy Ruda, koordynator odpowiedzialny za

zgodnie z wytycznymi okres dostaw artykul6w sPoiywcuych w ramach Podprogramu 2017 rozpocr4l sie we

wrzesniu 2017 roku Ogrodek' iest w stanie rozpoczet dystrybuciq w paidtierniku bieiacego roku Wszystkie osoby

kwarifrkujqce siq do pomocy otrzymaiq pomoc iywnogciowa przypadaiace od wrte6nia do Erudnia' w zwiezku z

powyiszym istnieje konieczno6' zintensylikowania dzialai' zaangaiowania odpowiedniei liczby os6b' tak aby

pomoc trafila w roku 2017 do wszyttkich os6b kwalifikuj4cych siq do pomoqv' Planuje sie zortanizowanie trzech

,,wydawek" w czasie kt6rych kaida osoba otrzyma przygotowana paczk€ iywno3ciowa'

w ramach pozyskanych Srodk6w zgodnie z obowiatujQcymi pnepisami, uruchomimy dwa 
"magazyny"

do przechowywania iywnosci orar mieisca ttw' "wydawki"' 
Pomieszczenia muszq spelniat wymogi Sanepldu

i posiadat odpowiednie zgody, pomieszczenia itowar w nich znaidujecy sie muszq byc ubezpieczone' w celu

odpowiedniego magazynowania i transportu iywnogci pruygotuiemy w6zki transportowe platlormowe oraz palety

do magazynowania iywnosci oraz torby lub poiemniki do przygotowywania paczek iywnoSciowych' Realizuiqc

wyiei wymieniony program wymagane iest prowadzenie odpowiedniei dokumentacii - ewidencia os6b

korzystaiaclch z pomocry, 
"''ia"n"i" 

przyjqtei na magazyn i wYdanei ivwno'ci' przygotowanie sprawozdai'

drukowanie inrormacji o odbywaiqcych siQ ,,wydawkach,,, w ceru odpowiedniego i zgodnego z wymogami

prowadzenia dokumentacii zakupimY odpowiedniq ilo56 artykut6w papierniczYch i biurowych'

Podczas ,,wydawki" w kaidvlrt punkcie bedzie zaangaiowanych po kitka os,b' do pomocy zaangaiuiemy

pozyskanych wolontatiuszu okoro 70 os6b - nad prcca tych os6b bede czuwaly po dwie odpowiednio przeszkolone

celu,
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matazyn idystrybucjq towaru w drielnicy Godula oraz.a przygotowanie sp.awozdad oraz nadz6r nad cala

dokumentacje w Rudzie iGodull,

wszystkie osoby raan8aiowane w p.ojekt .ar6wno osoby zatrudnione na umowe zlecenie.iak i wolontariusre,

w ramach realiEcii protramu bQde odpowiedzialne za przy,ecie towaru na magazyn, przytotowanie pacrek

iywnoSciowych, \.rydawanie towaru, ut.rymanie c2ystojci w magazynie. W ramach wykonania zadania bedziemy

prowadzit dzialania towarrysrace dla beneficient6w zadania w ramach drialania poszczet6lnych pla€6wek Ojrodka

oraz wsp6lpracowad z Miejskim Oarodkiem Pomocy Spolecrnej w Rudzie Sleskiej - pomoc

w wytypowaniu beneticient6w zadania.

zgodnie z podpisanQ umowq roqlny zestaw artykul6w spoiywczych w Podprotramie 2017 obeimuie nastQpuilce

produktyi makaron iaieczny, ryi bialy, herbatniki, mleko, Srosrek z marchewkl fasola biala, koncentrat

pomidorowy, powidla Jliwkgwe, tulasz wieprrowy z wanywami, fllet r makreli, szynka drobiowa, cukier bialy, olej

rzepakowy, buraczki wi6rki, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza grycrana, ser podpuszczkowY

dolEewajecy, stynka wieprzowa mielona, pasrtet wieprzowy, mi6d, kabanosy.

W ramach malego grantu

Prrygotulemy pomieszczenia magatynowe odpowiednio wyPosaione posiadaiqce zgody ,,Sanepidu" na Pdnienie

funkcil punktu magazynowego iwydawania lywnoSci, Prrytotuiemy i b€dzl€my prowadzia dokumentacje zgodnle z

wymoSami realizacii Protramu Operacyjnego. Przeprowadrimy rekrutac,iq os6b do prteprowadzenia wydawek.

Prreplowadzimy wydawke towaru osobom naibardziei potrzebujacym ! terenu Miasta Ruda SlQska.

Dzllki dofinansowaniu z Miasta Ruda Sltska, moiliwe bQdzie obj$ie pomocQ wszystkich os6b wymagaiQcych

pomocy z terenu Miasta Ruda SlQska, Oirodek bez pomocy linansowej Mlasta mialby moiliwoJci objecia pomocq

200 os6b.

2.zakladane rezultaty realizacji zadania publiczneSo

1. Ubezpieczenie punktu matazynowego aiywnoaci w nim magazynowanej'

2. zakup material6w papierniczych i biurowych w celu prowadzenia dokumentacii i wydawek.

3. PnySotowanie um6w zlecei dla os6b nadzoru.iQcych i reallzuilcych wYdawki iywnosci- 4 osoby'

4. wydawka iywnosciw ramach reallzacji Profamu Operactineto Pomoc 2Ywno6ciowa 2OL4 -2020,

wsp6lfinansowany te Srodk6w Unii Europeiskiej w ramach Europejskiego Fundus.u Pomoc Najbardziei

Potrzebujecym dla miesrkadc6w Rudy Slaskiej.
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lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacjizadania publicznego (w przypadku wiekszej liczby koszt6w
istni e moiliwoSi dodania kol

OSwiadczam(y), i6:
proponowane 2adanie publiczne bedzi6 realizowane wylqcznie w zakrcsi6 dzial"alnos.i poiytku publicznego oferenta;

I w rarnach skladanejoleny pr2ewidujemy pebi€.€ei* /niepobioranie:6wiadczeh pionieinych od adresat6w zadania;
: wszyslkie podane w otercie oraz zahcznikach inlormacje sq zgodne z aktualnyrn stansm prawnym i laktycznymi
: olcr.nt:l6l€+€A6r' skladajqcy niniejszq olortQ ni6 2.bgr(jqfl+€l€9€ii+' z oplacaniBm naletno5ci z tytutu zobowiqzai

of.rent: / efureF€{' sktadajqcy niniejszq olerlQ ni. zaloga q)'/+al€get+ z oplacaniem nal€inosc z lyluiu sklad€k na

ubezpi€czen a spol6czn€

Sitkc

t taruslap Czapclha
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(podpi6 osoby upowa2nionsj

l)

OSrcdek SutiQta Elibieta
ul. Wolnosci 30,41-700 R'Jda SlEska

Regon: 24352981 5 NIP: 6412532229

tel. (32)243 65 94-6;fax. (32) 248'10 55 '1-lrSietLiat

Ir
''iIal*p

[4iosto

n

Clerh sPetnr mclilz Dala
oS Ao 2ol*

j€sl zarajestrovrany w Krajowyrn Reiestze Sqdowym ' potwi€rd2ona 2a 2godno56 z oryginalom

wyciagu z inn6go rsjeslru lub ewidencji

azngg ,-O/O.,)"t,

eJer
r1o Miosf

kopia

3 eCdqpetr.
Prezydentoi Mlorlo

mno x$/"!c*o

Koszt calkowity

(zl)'

do poniesienia

z wnioskowanej dotacji3

(zt)'

do poniesienia

ze lrodk6w

finansowych

wlasnych, (rodk6w
z innych ir6del,

wkladu osobowego
lub rzeczowegoa

kt)

Lp

60,00 60,00 0,007
Uberpiectenie matazynowanej iywnogci i

pomieszciei

Zakup Srodki czysto6ci, toreb do wydawki itp, 250,00 200,00 50,00

200,00 200,00 0,003 zakup material6w biurowych i papiernicuych

9s40,00 0,00

Umowy -rlecenia os6b prowadzacych wydawki
i dokumentacje wydawanei ,ywnogci i

kadrowo-ksi€gowei (Umowa -zlecenie 2 osoby x

720,00 zt x 3 miesiecy (paidziernik-trudziei) 2

osoby x 780,00 2l x 3 miesiqcy (paidziernik-
grudziei) Koordynatorzy zadania, Umowa

zlecenie obsluga ksiegowa zadania 1 osoba x

180,00zlx3miesiace

9s40,00

10 050,00 10 000,00 50,00Koszty 0g6lem

wa.roaa toln6w ogdtem do ponl4l.nia. doracjinie more pEekre.# rc m r.
w prmadku wrp.Eia r.alir.cjl 2ad:nla publie.€8o,

J
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Rodzaj kosztu

2.

4.

Me


