
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Prezydent Miasta Leszna 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 

Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - 

Wspieranie  rozwoju  wspólnot  lokalnych  i  inicjatyw  włączających  

obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

Stowarzyszenie ECHO,  KRS 0000118937, adres: Leszno 64-100  Al. Zygmunta Krasińskiego 30,                                 

e-mail: stowarzyszenie-echo@gazeta.pl, tel.: 512 330 019 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Hanna Hendrysik, tel.: 512330019 
 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Stop marnowaniu żywności – na scenie. 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

11.10.2019 Data  
zakończenia 

15.11.2019 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

W związku z przypadającym „Światowym Dniem Żywności” 16 października oraz „Międzynarodowym Dniem Walki                   

z Ubóstwem” 17 października Stowarzyszenie Echo po raz kolejny organizuje Happening pod hasłem „Nie marnuj 

żywności”. Akcja przeprowadzona zostanie między 15 a 23 października 2019 r. (zależne od pogody) w godzinach                  

10.00 -14.00. W przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie i nauczyciele z leszczyńskich szkół i przedszkoli. 

Przemarsz rozpocznie się na leszczyńskim Rynku, następnie przejdzie głównymi ulicami miasta Leszna i zakończy                         

w leszczyńskim MOK-u. Tam uczestnicy (uczniowie szkół i przedszkolaki) zaprezentują przygotowane przez siebie scenki 

 
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

mailto:stowarzyszenie-echo@gazeta.pl


o tematyce „Nie marnuj żywności”. Wszystkie grupy występujące na scenie otrzymają nagrody, a uczestnicy, którzy                 

brali udział w przemarszu- dyplomy. 

 W realizację programu zaangażowani będą wolontariusze, podopieczni Stowarzyszenia ECHO oraz zaprzyjaźnione 

organizacje. Przygotują oni transparenty  i  wezmą udział w przemarszu. Uczestnicy (uczniowie i przedszkolaki) tak jak 

w latach poprzednich, również przygotują transparenty i zaprezentują je podczas wspomnianego przemarszu głównymi  

ulicami  Leszna. 

Udział w przemarszu weźmie ponad 300 osób.  

Happening ma na celu zwrócenie uwagi społeczności miasta Leszna na występowanie problemu marnowania żywności. 

W ramach projektu przewidziano następujące działania: 

1) Trzy spotkania organizacyjne związane z przebiegiem działań.  

Zostaną ustalone na nich dokładne wytyczne odnośnie przebiegu happeningu, przygotowanie dyplomów – wydruki  oraz 

upominków dla uczestników happeningu.  Spotkanie trzecie to ewaluacja projektu. 

2) zaangażowanie do współpracy placówek edukacyjnych ( przedszkola, szkoły podstawowe, licea, szkoły techniczne              

i zawodowe) – wysłanie listów z opisem akcji zapraszających do współpracy 

3) przygotowanie wraz z podopiecznymi stowarzyszenia transparentów na happening 

4) zorganizowanie oraz udział w happeningu „ Stop marnowaniu żywności” 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przeprowadzenie happeningu w 

październiku  – zaangażowanie 

przedszkoli i szkół oraz społeczności 

miasta Leszno co najmniej 300 

uczestników  

Ponad 300 osób Zdjęcia, bieżącą obserwacja 

Wzrost świadomości mieszkańców 

Leszna ( głównie uczniów przedszkoli i 

szkół) dotyczący zjawiska marnowania 

żywności i zapobieganiu mu. 

80% uczestników Obserwacje, swobodne rozmowy 

Wzrost wiedzy dotyczący pomocy 

świadczonej przez organizacje - gdzie 

można się zwrócić po pomoc  

żywnościową jak również  gdzie 

producenci, przedsiębiorstwa, 

hurtownicy mogą przekazywać  

nadwyżkę żywnościową 

80% uczestników Obserwacje, swobodne rozmowy 

Zwiększenie zaangażowania społecznego 

dzieci i młodzieży w sprawy lokalnej 

społeczności – edukacja i bycie 

przykładem dla innych. 

80% uczestników Obserwacje, swobodne rozmowy 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Stowarzyszenie Echo po raz 7 organizuje akcję o tematyce dot. marnowania żywności. Poza tym od wielu lat podejmuje 

szereg działań związanych z tym problemem oraz ubóstwem. Stowarzyszenie wystąpiło do MOK-u z prośbą o bezpłatne 

udostepnienie sali oraz sceny.  

 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Spotkanie organizacyjne, w tym: 

poczęstunek (kawa, herbata, ciastka 

itp.) 

120,00 0,00 120,00 

2. Dyplomy dla wszystkich grup 

biorących udział w wydarzeniu 

200,00 200,00 0,00 

3. Nagrody dla uczestników 

występujących na scenie 

1 000,00 1 000,00 0,00 

4. Wynagrodzenie dla koordynatora 500,00 500,00 0,00 

5. Praca wolontariuszy 5 godz.x15 

złx5os. 

375,00 0,00 375,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 195,00 1 700,00 495,00 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), 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* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem 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 przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
 
 
 
STOWARZYSZENIE ECHO 
64-100 Leszno, Al. Z. Krasińskiego 30                           Stowarzyszenie „ECHO”                        Stowarzyszenie „ECHO”                        
Tel.: 512330019, 517805977                                        Skarbnik Sylwia Kistowska                     Prezes Hanna Hendrysiak 
NIP: 697-20-67-109 

 
 
 
 
 
.................................................................                                                  Data 30.09.2019r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


