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Oświadczam {-y}, że:

1} proponcwane zadanie publiczne
oferenta/ofenentóvr1

w eałnścimieścisię w zakresie działalncścipażytku publicznega

};

2) w rarnach składanej aferty przerłridujenry po{:ieranielnłicpr:bieranie

1)

*płat od adresatów zadgnia;

3}oferentloforen*i1) jestlsą'l) związany{-ni) niniej:s;ą cfertą el* ctnia ,^.....,.....,,. ."....,".,,.;

4i w aalrresie związanym z otwnntym korlkurscrłł *iert, lv tynł z gromadzeni*m, prz*twarzaniem i
prze§tazywanieni danych csob*vryeh, a takze wprowadzanierrl ich d* system*w inforrłłatycztłych,osoby,
których te dane dotycaą, złozyłystosowne *świ*cjczenla zEod*ie z ustawą z dnia 29 sierpniłl'1 9§7 r"
o o*hrorłie danych osobowych {Dz. U. z 2S02 r, F,!r'l0'|, poz. 92S, z poźtl, zm.};
5} oferent/of*rencil) składający niniejszą ofe rtę nie zalega (-jąilzaleEai-jĘ}1)
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z

Krajowym Rejestr*łł §ądowyn:tlrułaściwą

ewidenc.!ąt);
7} wszystkie padarłe w ofercie onaz z*łącznikł*ł:hinf*rmacje są zg*dne

faktycznym.
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Załączniki:
1. Kopia aktuainego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru iub ewid*ncji2a)
2. W przypadku wyborł: inneEo spcsobu reprezentacji podmi§tów składających ofertę rrspolną niż wynikający
z Krajowego Rejestr* §ądawego lub innega właściwegorejestru - d*kument p*twienclzający upowaznię*ie do
działania v,ł !rn icn iu oferentai-ow).

f L,s,,ola.jueu,lltj źi(JżClllł{llei lv

l)

]

Niepotrzebnę skreślić.
Itodzajem za auiajest.iedno lrrlł więcej zadań pnbliezrryclr określonych w art, 4 usfiawy z łŁnia2Ą kwietnia 2003 r. o
dział*lncścipożytlcu ;:ubliczrrego i c wolontariałie.
:)
Kazłly z oferęntó"uv składających ofertę wspólną przedstalvia swcl'e rtane , Kolejni oful^enci clołączają właściwepola.
a)
Forma i]ra\Ąne aznacza formę działalności organizac.,ji pozarząłl<;wej, poclmiotu, je<lntłsfki organizacy,jłej okreiloną na
poclstawie obowiązujących przepisór,v, w szczególrrości stclrvarz5,szenie i fundacje, osoby prawne i jerlnostki
łrrganizacyjile dzlałające na podstalvie przepisórv a stostulktt Pailslwa clo liościłllaKalolickiego w Rzeczypelspolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołówi związków wyzrraniorłryclr oraz cr gwarałcjach wolnościsrrmięnia, i
wyznania" jezeli ich cęle statrttolve obejrnLiją prlllvarlz*ni* dziaialn{;ści poz3,.tkLr pr,lblicznego, uczniowskie klulry
§poltov/e, ocirotriicze straże poźa.rne oraz iniię, Naleźy zaznaczyć odpor.vi*clnią lbrrnę lr:lr wpisać inrlą"
5)
Porlać nazwę właściwegorejeshu iub ewidełicji.
6)
W zaleźnościod tego, w jalci sposób organizacja lub porimiot powstał,
7)
Osieclle, sołeciwo lub irrna..iednostka pomocnieza. Wypeł*iełrie rrie otiowiązkowe. i\latrezy wypełnić j*źeli zacla_nie
publiczne prop§nowane clo realizaeji ma lryć realizolvane w ohrębie rianej jedrrostki.
8)Nie wj,pefutiać w prrypadku rniasta stołecznego trVarszarły.
9)
Dotyezy odelziałów terenowych, placówek i irmyclr jeclncstek organizaca,jnyelr ofer*nta, Na}ezy wyp*łnić jeśli zadanię
nra lryć ręalizowanę w łrbręł:iedanej jednostki crgalriza*yjne,j,
lo) Należy określićczy podstawą są zasady olaeślcnęw statucie, pełrromocriictwc,
prokrrra czy też inna podstawa"
Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11)§y'ypęłnić tylko w przypadkrr utriegania się o dotitrałrsł:w;ł1,1ie
inwestycji.
'2) Opis nrusi być spójny z harmonogranręrn i koszttłrysenr, W przypacllru ofbrty wspólnej nalezy wskazac clokłałlrry
podział dzialań w ranrach realizacji eaclania puł:liczirego między składającymi ofertę wspólrrą.
2)

