
                         

............................................  Żychlin, dn.  14 maja  2010 r.
(pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*)                                

OFERTA

ORGANIZACJI   POZARZĄDOWEJ

Realizacji zadania publicznego 

obóz harcerski  „Czernica”  -  Komenda Hufca ZHP Żychlin

w okresie od   10.07.2010  do 23.07.2010 

składana na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 28, poz. 146)

W  FORMIE 

WSPIERANIA  WYKONANIA  ZADANIA  

Realizacja zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych - zorganizowanie wypoczynku 

letniego                     dla  10 dzieci ze Szczepu Bedlno
wraz  z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych 

w kwocie  5.000  zł
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Poświadczenie złożenia oferty



I. Dane na temat organizacji pozarządowej

1) pełna nazwa Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej  
                                                    Hufiec ZHP Żychlin 
2) forma prawna. stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego
3) numer w KRS              KRS   00000283814 data wpisu 29.10.2009 r. 
4) NIP 727 – 012 – 60 – 45  REGON  100376446
5) dokładny adres:                      99 – 320 Żychlin, ul. Marchlewskiego 3
                                                    województwo łódzkie,  powiat kutnowski, gmina Żychlin
6) telefon:                                   604 224 308,     784 03 99 21 
                                                    e-mail: hufieczychlin@poczta.fm    
7) banku i numer rachunku        Bank Spółdzielczy w Żychlinie 
                                                    38 9022 0007 0000 2525 2004 0002 
8) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 
    publicznego 
                             phm Michał Welfler       –  Komendant Hufca  ZHP Żychlin
                             phm Alicja Dubrownik  –  Skarbnik Hufca  ZHP Żychlin

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym 
      mowa w ofercie    Komenda Hufca ZHP w Żychlinie, ul. Marchlewskiego 3, 
                                                  tel. 604 224 308, 784 03 99 21
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty 
      (imię i nazwisko, nr tel.)     Michał Welfler   tel. 603 224 308
12) przedmiot działalności statutowej:
Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
1) Stwarzanie  warunków  do  wszechstronnego,  intelektualnego,  społecznego,  duchowego, 

emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
2) Upowszechnianie  i  umacnianie  w  społeczeństwie  przywiązania  do  wartości:  wolności, 

prawdy,  sprawiedliwości,  demokracji,  samorządności,  równouprawnienia,  tolerancji 
i przyjaźni,

3) Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu 
jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,

4) Stwarzanie  warunków do nawiązywania  i  utrwalania  silnych  więzi  międzyludzkich  ponad 
podziałami  rasowymi,  narodowościowymi  i  wyznaniowymi,  upowszechnianie  wiedzy 
o świecie przyrody,  przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie 
potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Zakres prowadzonej działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna 
- Prowadzenie  wśród  członków  stowarzyszenia  całorocznej  działalności  oświatowej  – 

wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP,
- Upowszechnianie tradycji dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych,
- Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
- Inicjowanie  programów  profilaktycznych,  antyalkoholowych  i  przeciwdziałających 

uzależnieniom dzieci i młodzieży,
- Podejmowanie  działań  w  zakresie  pomocy  społecznej,  w  tym  poprzez  prowadzenie 

działalności charytatywnej,
- Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci 

nieprzystosowanych,
- Promowanie zdrowego trybu życia,
- Promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia,
- Upowszechnianie  zasad  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  także 

prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji,
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- Prowadzenie kształcenia kadry instruktorskiej,
- Przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
- Prowadzenie  działalności  międzynarodowej  w  tym  działalności  na  rzecz  integracji 

europejskiej,
- Stwarzanie  warunków do nawiązywania  i  utrwalania  silnych  więzi  międzyludzkich  ponad 

podziałami rasowymi, narodowymi i wyznaniowymi,
- Upowszechnianie  i  umacnianie  w  społeczeństwie  przywiązania  do  wartości:  wolności, 

prawdy,  sprawiedliwości,  demokracji,  samorządności,  równouprawnienia,  tolerancji  i 
przyjaźni,

- Upowszechnianie  wiedzy  o  świecie  przyrody  przeciwstawianie  się  jego  niszczeniu  przez 
cywilizację,  kształtowanie  potrzeby  kontaktu  z  nieskażoną  przyrodą,  organizowanie 
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,

- Działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
- Dbanie o dobra kultury związane z historią harcerstwa,  chronienie ich i  udostępnianie dla 

celów naukowo – badawczych i wychowawczych,
- Przygotowanie członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
- Wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży.
b) działalność statutowa odpłatna
- Organizowanie  przedsięwzięć  związanych  z  ochroną  środowiska  naturalnego,  rozwojem 

zainteresowań i specjalności,
- Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych i przeciwdziałających uzależnieniom,
- Tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo – wychowawczych, naukowo – badawczych 

i kulturalnych,
- Organizowanie  przedsięwzięć  związanych  z  działalnością  w  zakresie  kultury  fizycznej  

i sportu,
- Organizacja przedsięwzięć związanych z działalnością z zakresu kultury,
- Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia,
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych,
- Organizowanie letniego    i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych  i w miejscu 

zamieszkania,  tak dla członków stowarzyszenia, jak i osób nie zrzeszonych.
- Prowadzenie  miejsc  krótkotrwałego  zakwaterowania  pozostałych,  gdzie  indziej  nie 

sklasyfikowanych,
- Prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej, informacyjnej,
- Prowadzenie  działalności  przygotowującej  członków  organizacji  do  aktywności  na  rynku 

pracy.
- Działalność na rzecz integracji europejskiej.
- Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci 

nieprzystosowanych,
- Działania na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
- Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
- Organizacja imprez tematycznych i turystycznych,
- Działalność  organizatorów  turystyki  w  szczególności  organizowanie  rajdów,  biwaków, 

imprez krajoznawczych,
-     działalność turystyczna pozostała

13). Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
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II. Opis zadania

1. Nazwa zadania
Obóz harcerski pod namiotami - na 25 Harcerskiej Bazie Obozowej Hufca ZHP  Gdynia w Czernicy /
Bory Tucholskie/ - organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Żychlinie.

Jako organizacja  pożytku  publicznego,  pragnąc realizować swoje  zadania  statutowe,  przed 
kilku laty obraliśmy plan, aby nasze dzieci i młodzież miały szanse poznać różne regiony naszego 
kraju. Co roku staramy się zorganizować obóz w innym rejonie kraju: Kaszuby, Mazowsze, Pomorze, 
Jura krakowsko – częstochowska, Bieszczady. W tym roku pragniemy zabrać nasze dzieci  w Bory 
Tucholskie. Chcemy czegoś więcej, niż tylko, snuć się po chodnikach miasteczka lub okalających go 
wiosek, gdzie perspektywy na ciekawe wakacje są nikłe. Akcja nasza kierowana jest najczęściej do 
dzieci będących w nieciekawej sytuacji, czy to rodzinnej czy finansowej.

Z uwagi na bezrobocie w naszym rejonie oraz postępujący kryzys gospodarczy, wiele dzieci 
z powodu ciężkiej sytuacji  rodzinnej i materialnej nie podejmuje wyzwań związanych z rozwojem 
i edukacją w kierunkach, które kojarzą się z koniecznością posiadania dużych pieniędzy. 

Z dumą informujemy,  że w naszym środowisku, po długich próbach i staraniach, udało się 
zachęcić  młodych  ludzi  do  aktywnego  działania  w  organizacji.  I  tak,  dzięki  pomocy  finansowej 
samorządów terytorialnych i sponsorów, organizujemy corocznie  wypoczynek dla dzieci, dla których 
praca w naszym hufcu trwa cały rok, a wyjazdy wakacyjne są zwieńczeniem tej działalności.

Plan, który założyliśmy konsekwentnie realizujemy i dlatego pragniemy pomóc tym osobom 
zdobywać wiedzę o kraju, przyrodzie, ludziach oraz harcerstwie. W przyszłości młodzi ludzie tworzyć 
będą trzon naszej  kadry oraz sami  będą  mogli  brać  udział  w wychowywaniu  swoich młodszych 
kolegów i koleżanek z podwórka, by mogły być dla nich wzorami, przewodnikami.
             Głównym celem Akcji Lato jest zorganizowanie  obozu  harcerskiego.  Letni wypoczynek ma 
propagować idee harcerskie oraz patriotyczne. 

Aby  w  zorganizowanych  przez  nas  wyjazdach  mogło  wziąć  udział  jak  najwięcej  osób, 
jesteśmy zmuszeni  obniżyć  koszty  do  minimum  i  postarać  się  o  środki  w  celu  częściowego  lub 
pełnego dofinansowania uczestników. 

2. Miejsce wykonywania zadania 
Miejsce zakwaterowania: 25 Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Gdynia w Czernicy w  terminie 
10-07-2010  r. do 23-07-2010 r.
Adres:  Czernica, woj. pomorskie, gmina Brusy  - 25 Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Gdynia 
Wyposażenie: 
-  namioty 10-osobowe dla 220 osób z wyposażeniem 
-  domki turystyczne dla 60 osób z wyposażeniem 
-  domki turystyczne dla kadry zgrupowania z wyposażeniem 
-  duża kuchnia w budynku murowanym z zapleczem 
-  leśna stołówka jednorazowo na 100 osób 
-  zadaszona myjnia z bieżącą wodą do mycia naczyń po posiłkach 
-  własne głębinowe ujęcie wody 
-  drewniana świetlica na 100 osób z oświetleniem 
-  boisko do piłki nożnej 
-  duży plac apelowy 
-  strzeżone kąpielisko 
-  zadaszona myjnia z bieżącą wodą do codziennego mycia 
-  zespół pryszniców z ciepłą wodą w pawilonie 
-  latryny obozowe 
-  ambulatorium i izolatka w domku turystycznym 
-  przystań jachtowa z posterunkiem obserwacyjnym 
-  18 jednostek pływających (szóstek, łodzi wiosłowych, delt, omeg, optymistów) oraz kajaki
-  duży drewniany hangar z zapleczem technicznym i szkutniczym 
-  przyłącze energetyczne i instalacja elektryczna
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Opis terenu:  25 Harcerska Baza Obozowa „Czernica” położona jest  pośród Borów Tucholskich, na 
skraju Parku Narodowego, nad bardzo czystym jeziorem przez które przepływa Brda. Odległa o 20 km 
od Chojnic, z dala od wszelkiego przemysłu, 4 km od najbliższej trasy samochodowej i linii kolejowej, 
pełna ciszy i leśnego spokoju gwarantuje wszystkim zdrowy i aktywny wypoczynek. HBO "Czernica" 
jest  sezonowym  ośrodkiem  obozowym  Hufca  ZHP  w  Gdyni.  W  bazie  organizowane  są  obozy 
harcerskie  i  kolonie  zuchowe,  podczas  których  prowadzona  jest  praca  wychowawcza  z  dziećmi 
i  młodzieżą  -  członkami  ZHP  i  innych  organizacji  harcerskich,  w  duchu  tradycyjnych  wartości 
harcerskich,  ucząc mądrego i  aktywnego wypoczynku  na łonie  przyrody oraz  kształtując  postawy 
szacunku do natury.  Ze względu na bogactwo przyrodnicze i turystyczne regionu, w którym znajduje 
się baza można  uprawiać turystykę pieszą  i wodną na atrakcyjnych trasach,  ciekawych miejscach 
Ziemi Zaborskiej i Borów Tucholskich, całych Kaszub. Wiele lat temu płynął tędy kajakiem Karol 
Wojtyła, na pamiątkę czego stoi w Czernicy piękna, poświęcona osobiście przez Papieża kapliczka.

3. Cele zadania 
Zapewnienie uczestnikom : 
-     wypoczynku, rekreacji, 
-     rozwijanie sprawności fizycznej poprzez: kształtowanie zdrowego stylu życia, gry 
      i zabawy ruchowe, organizowanie obozowych zawodów sportowych (olimpiada sportowa),          
      wycieczki piesze, 
- nauki pływania, 
- kursu pierwszej pomocy,
-      poszerzania wiedzy harcerskiej (historia, terenoznawstwo, pionierka, samarytanka),
-      realizację programu profilaktycznego 

4. Szczegółowy opis  zadania /spójny z kosztorysem/
             Oferta harcerskiego wypoczynku kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku  9 – 18 lat, 
czynnych członków gromad i drużyn harcerskich oraz osób niezrzeszonych, którym nie obce jest życie 
obozowe. Nabór  prowadzony jest  w gromadach i drużynach, szkołach działających na terenie Hufca 
Żychlin  oraz poprzez plakaty, ogłoszenia w telewizji i prasie lokalnej. 
Prace przedobozowe związane są z:
- wyborem obiektu obozowego, 
- z naborem uczestników i  kadry obozowej, 
- zgromadzeniem kart kwalifikacyjnych, 
- podpisaniem umowy z właścicielem stanicy i przewoźnikiem, 
- przyjęciem opłat od uczestników, 
- pozyskiwaniem sponsorów i złożeniem  ofert na realizację  zadania publicznego , 
- zakupem materiałów i wyposażenia obozowego.   

Ilość uczestników  obozu – 45 osób w  wieku od  9 - 18 lat, 
Liczba wycieczek autokarowych - 2 ,  pieszych –  4
Ilość kadry obozu – 4  (komendant + 3 instruktorów) + 3 osoby kadry młodzieżowej
Ilość konkursów, olimpiad – 4

5. Harmonogram planowanych działań / z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz 
z  liczbowym określeniem skali  działań planowanych  przy realizacji  zadania  /należy użyć  miar 
adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów. 
-     listopad 2009 r.          - podjęcie decyzji o zorganizowaniu obozu,
- grudzień 2009 r.         - poszukiwanie odpowiedniej bazy obozowej,
- styczeń  2010  r.   -  wybranie  oferty  na  zorganizowanie  letniego  wypoczynku  oraz 

zabezpieczenie transportu
- luty  –  maj  2010  r.   -   rekrutacja   uczestników,  spotkanie  z  uczestnikami,  opracowanie 

programu, 
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- IV – VI  2010       - pozyskiwanie środków finansowych ,     
- czerwiec 2010       - zakupy, uzupełnianie sprzętu obozowego oraz wyposażenia, 
- czerwiec 2010      - zebranie kart kwalifikacyjnych
- czerwiec 2010 r.   - zatwierdzenie obozu w KCh Łódź i spotkanie z rodzicami,
- 10 lipiec 2010 r.   - wyjazd na obóz,
-     23 lipiec 2010 r.   -  wyjazd z obozu.

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania 
Celem obozu jest propagowanie zdrowego stylu życia, dbania o kondycję, propagowanie idei pracy 
nad sobą, kształtowanie zaradności życiowej. Ponadto pobyt  na obozie wraz z realizacją programu 
profilaktycznego będzie alternatywą wobec spożywania alkoholu, przemocą w rodzinie i używania 
narkotyków. Program obozu zapewni uczestnikom:
- zwiększenie sprawności ogólnej,
- realizację programu profilaktycznego,
- podniesienie umiejętności harcerskich,
- poznanie kultury i historii Pomorza,
- popularyzacja zdrowego stylu życia,
- zdobycie  sprawności harcerskich,
- zdobycie i podniesienie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy, pływania,
- nawiązanie przyjaźni i kontaktów międzyosobowych,
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Całkowity koszt           44.400 zł    [czterdzieści cztery tysiące czterysta zł]                     

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i 
administracyjne związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity 
(w zł)

z tego  z wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego sfinansowanych 
środków własnych, środków z 

innych źródeł  oraz wpłat i 
opłat adresatów (w zł)

  1.

2.

3.

4.

5.

 
6.

7.

8.

9.

10.

Wyżywienie  +  zakwaterowanie  (45 
osób x 14 dni x 35 zł)
(3 osoby młodzieżówka x 14 x 24 zł)

Transport   (1.800 km x 4 zł) 

Program  (zakup  materiałów  do 
realizacji programu: materiały biurowe, 
dyplomy, nagrody na konkursy,  
sprzęt, )

Ubezpieczenie uczestników

Koszty  pośrednie  (zakup  biletów, 
transport  związany  z  wycieczkami, 
zakup drobnych upominków)

Podróże  służbowe  dot.  zadań  przed 
obozowych  (m.in.  zatwierdzenie  i  
rozliczenie  obozu  w  KCh,  zakupy 
materiałów)

Koszty  przed  obozowe  (telefony,  
przesyłki pocztowe, materiały biurowe)

Kadra obozu ( wolontariat)  -  4 osoby  
x 1.000 zł (brutto)

Kadra  młodzieżowa  (wolontariat)  –  3 
osoby x 450 zł (brutto)

Osoby  przygotowujące  obóz 
(wolontariat  )  –  2  osoby  x  450 zł 
(brutto)

22.050

1.000

7.200

3.000

300

3.500

500

600

38.150

4.000

1.350

900

6.250

5.000 17.050

1.000

7.200

3.000

300

3.500

500

600

4.000

1.350

900

Ogółem 44.400 5.000 39.400
*  maksymalnie, kwota osobodnia x ilość uczestników x ilość dni zadania (form wypoczynku)
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Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu :

                  Z powyższego wynika, że koszt obozu na 1 uczestnika wyniósłby  987 zł. Po odjęciu  
kosztów od poz. 8 do 10 koszt obozu wyniesie  38.150 zł, tj.  na 1 uczestnika – 848 zł 
( mniej                      o 139 zł na osobę) .

                    Maksymalny koszt obozu założyliśmy na poziomie 850 zł od uczestnika, zakładając że uda nam 
się pozyskać pozostałe środki  z dotacji publicznych oraz od sponsorów. 

IV. Przewidywane źródło finansowania zadania 
1.

Źródło finansowania Zł %

Wnioskowana kwota dotacji 5.000 11

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów

z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania  - 35.700 zł  
39.400 89

Ogółem 44.400 100

2.  Informacja  o  uzyskanych  przez  organizację  od  sponsorów  ,  środkach  prywatnych  lub 
publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.

Podane  poniżej  kwoty   to  są  kwoty  planowane,  dotyczą  możliwości  uzyskania  środków 
finansowych, nie pokazują  w pełnym zakresie kwot, które pozyskamy. 

Sponsorzy publiczni (podać nazwę), w tym:
-  MGOPS w Żychlinie – zasiłki celowe                                                                           -     600
-  Sponsorzy prywatni                                                                                                        -  3.100
                                                                          

3.  Rzeczowy  /np.  lokal,  sprzęt,  materiały/  oraz  osobowy  /np.  wolontariusze/  wkład  własny 
w realizację zadania z orientacyjną wyceną:

* wolontariusze 

-  osoby pracujące przy przygotowaniu zadania /wolontariat  - 2 osoby        - 2 x 450 zł  =     900  zł

-  kadra obozu /wolontariat/ – 4 osoby ( trzech instruktorów + komendant 

   obozu)                                                                                                          - 4 x 1000 zł =   4.000 zł

-  kadra młodzieżowa  3 osoby                                                                       - 3 x  450  zł =   1.350 zł

Razem:                                                                                                                                     6.250 zł
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V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1.  Partnerzy  biorący  udział  w  realizacji  zadania  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  organów 
administracji publicznej)

Urząd Gminy w Żychlinie
MGOPS w Żychlinie
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Sponsorzy prywatni, zakłady pracy

2.  Zasoby  kadrowe  –  przewidywane  do  wykorzystania  przy   realizacji  zadania  /  informacje 
o  kwalifikacjach  osób,  które  będą  zatrudnione  przy  realizacji  zadań  oraz  o  kwalifikacjach 
wolontariuszy/

Ogólna liczba osób pracujących przy przygotowaniu  zadania (w przeliczeniu na pełne etaty):  2,
w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty): 2. 
Osoby te przygotowują całość zadania, m.in. przygotowują ofertę oraz karty kwalifikacyjne, dokonują 
wyboru bazy obozowej, zatwierdzają  i rozliczają obóz, przygotowują oferty na realizację  zadania 
publicznego,  dokonują  naboru  uczestników,  wykonują  prace  związane  z  wyposażeniem  obozu 
w materiały i sprzęt, pozyskują sponsorów. 

Zasoby  kadrowe na obozie :
Kadra obozu 4 osoby  /  wolontariusze/  –  posiadają  niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji 
wychowawcy, są to osoby z wieloletnim stażem pedagogicznym i instruktorskim bądź instruktorskim, 
posiadają uprawnienia wychowawcy: 
-  komendant  obozu  –  1  osoba   -  instruktor  ZHP,  posiada  ukończony  kurs  dla  kierowników 
i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, 
- instruktor  - 1 osoba – instruktor ZHP, ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, 
- instruktor – 1 osoba – instruktor ZHP,  ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży,
- instruktor  –  1  osoba  –  emerytowany  nauczyciel,  ukończony  kurs  wychowawców  placówek 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, uprawnienia do prowadzenia programu profilaktycznego

Kadra młodzieżowa:
-  Kadra  młodzieżowa  –  3  osoby  –  drużynowi  prowadzący  drużyny.  Sprawując  opiekę  nad 
uczestnikami obozu przygotowują się do pełnienia funkcji wychowawcy, nabierają doświadczenia.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju  / ze wskazaniem, które 
z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/
Rok 2001 – obóz harcerski „Muszaki” k/ Nidzicy 
Rok 2002 – obóz harcerski „Patyki” k/Zelowa 
Rok 2003 – obóz harcerski „Przerwanki” k/Pozezdrza    / dotacja z KO Łódź i Gminę Żychlin/
Rok 2004 – obóz harcerski „Koronowo” k/Bydgoszczy   
Rok 2005 – obóz harcerski w Jarosławcu /dotacja z KO Łódź/
Rok 2006 – obóz harcerski w Miałkówku / dotacja z KO Łódź i GOPS w Bedlnie/
Rok 2007 – obóz harcerski w Kostkowicach – Jura Krakowsko – Częstochowska / dotacja z KO Łódź 
i GOPS w Bedlnie/
Rok 2008 – obóz harcerski w Dwerniku – Bieszczady  /dotacja z KO Łódź, UG Żychlin/
                 - kolonia zuchowa w Małeczu - /dotacja z KO Łódź/
Rok 2009  - obóz harcerski w Jarosławcu - /dotacja UG Żychlin, UG Bedlno, KO Łódź/
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4.  Informacje  o  tym,  czy  oferent  przewiduje  korzystanie  przy  wykonaniu  zadania 
z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim 
będą uczestniczyć w realizacji zadania/

Nie korzystamy z pomocy podwykonawców

Oświadczam/my, że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszej organizacji 
pozarządowej /*podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*,

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania,

3) organizacja  pozarządowa  /*podmiot/*  jednostka  organizacyjna/*  jest  związana/ny niniejszą 
ofertą przez okres do dnia 31 sierpnia 2010 r 

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej /*podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)

   
    ...............................................................................                           

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)

Załączniki:

1. Aktualny odpis KRS 
2. Statut organizacji 
4. Program obozu

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
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AKTUALIZACJA   KOSZTORYSU

Złożonego do oferty Nr 9 na realizację zadania publicznego    
Obóz harcerski  w Czernicy  -  Komenda Hufca ZHP Żychlin

w okresie od   10.07.2010  do 24.07.2010 
sporządzona w dniu 30 marca 2010 r.

                         Aktualizacja jest dokonywana z uwagi na otrzymanie mniejszej kwoty dotacji niż 
wnioskowanej w ofercie złożonej w dniu  15 marca 2010 r. na realizację powyższego zadania.

Po aktualizacji 

Całkowity  koszt            44.400  zł         [czterdzieści  cztery  tysiące  czterysta  zł]  
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.
Rodzaj kosztów (koszty 
merytoryczne i administracyjne 
związane z realizacją zadania)

Koszt 
całkowity 

(w zł)

z tego  z wnioskowanej
dotacji (w zł)

z tego sfinansowanych 
środków własnych, środków 
z innych źródeł  oraz wpłat 

i opłat adresatów (w zł)
 
   1.

2.

3.

4.

5.

 
   6. 

7.

   
   8.

   9.

  10.

Wyżywienie + zakwaterowanie 
(45 osób x 14 dni x 35 zł)
3  osoby  kadra  młodzieżowa 
x 14 zł  x 24 zł

Transport   (1.800 km x 4 zł) 

Program (zakup materiałów do 
realizacji programu: materiały 
biurowe,  dyplomy,  nagrody  na 
konkursy,  sprzęt, )

Ubezpieczenie uczestników

Koszty pośrednie (zakup biletów, 
transport związany  z wycieczkami, 
zakup drobnych upominków)

Podróże służbowe dot. zadań 
przedobozowych (m.in. zatwierdzenie 
i  rozliczenie  obozu  w  KCh,  zakupy 
materiałów)

Koszty  przed  obozowe  (telefony, 
przesyłki  pocztowe,  materiały 
biurowe)

Kadra  obozu  (  wolontariat)   -  
4 osoby  x 1.000 zł (brutto)

Kadra młodzieżowa (wolontariat) – 3 
osoby x 450 zł (brutto)

Osoby  przygotowujące  obóz 
(wolontariat  )  –  2  osoby  x  450 zł 
(brutto)

22.050

1.000

7.200

3.000

300

3.500

500

600

38.150

        4.000

1.350

900

6.250

3.270

22.050

1.000

3.930

3.000

300

3.500

500

600

4.000

1.350

900

Ogółem      44.400 3.270 41.130
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Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu :

                  Z powyższego wynika, że koszt obozu na 1 uczestnika wyniósłby  987 zł. Po odjęciu kosztów od 
poz. 6 do 10 koszt obozu wyniesie  38.150 zł, tj.  na 1 uczestnika – 848 zł ( mniej o 139 zł na 
osobę) .

                 Maksymalny koszt obozu od uczestnika założyliśmy na poziomie 850 zł od uczestnika, 
zakładając że uda nam się pozyskać pozostałe środki z dotacji  ze środków publicznych oraz  sponsorów. 

IV. Przewidywane źródło finansowania zadania 

Źródło finansowania Zł % 
Wnioskowana kwota dotacji 3.270 7
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów/ 
z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania  - 38.250 zł/ 41.130 93

Ogółem 44.400 100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizację od sponsorów , środkach prywatnych lub 
publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych. 
Podane  poniżej  kwoty   to  są  kwoty  planowane,  dotyczą  możliwości  uzyskania  środków 
finansowych, nie pokazują  w pełnym zakresie kwot, które pozyskamy. 
Sponsorzy publiczni (podać nazwę), w tym:
-  MGOPS w Żychlinie – zasiłki celowe                                                                           -     400
- sponsorzy prywatni (podać nazwę) - firmy prywatne, zakłady pracy, osoby fizyczne  -  2.480

3.  Rzeczowy  /np.  lokal,  sprzęt,  materiały/  oraz  osobowy  /np.  wolontariusze/  wkład  własny 
w realizację zadania z orientacyjną wyceną:

-  osoby pracujące przy przygotowaniu zadania /wolontariat/  - 2 osoby                     - 2 x    300 zł  =  900  zł

-  kadra obozu /wolontariat/ – 4 osoby ( 3 instruktorów + komendant  obozu)            - 4 x 1.000 zł =   4.000 zł

-  kadra młodzieżowa  3 osoby                                                                                      - 3 x   450 zł =    1.350 zł 

Razem:                                                                                                                                                     6.250 zł

(pieczęć organizacji pozarządowej /*podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)

................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)
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