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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

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

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

2. Rodzaj zadania publicznego11
Organizacja zadań na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, kobiet po 
mastektomii piersi między innymi służące poprawie stanu fizycznego 
i psychicznego.

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

Rawskie Stowarzyszenie Amazonek 96-200 Rawa Mazowiecka,ul.Zwolińskiego7 
KRS Nr 0000468553
adres email: rawskie.stowarzyszenie.amazonek(3)gmail.com
nr konta : 92 9291 0001 0131 2700 2000 0010

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

Maria Śniegucka 
tel. 697 301 414

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Zwycięskie Amazonki

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 25..09.2021 r. Data 30.10.2021 r.
rozpoczęcia zakończenia

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

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.

gmail.com


Rawskie Stowarzyszenie Amazonek zrzesz 36 kobiet po przebytej chorobie raka piersi. Są to mieszkanki z Rawy 

Mazowieckiej i okolic. Celem naszego Stowarzyszenia jest wspomaganie, zrzeszanie, reprezentowanie interesów tych 

kobiet, które są zagubione zniechęcone do życia .maja poczucie bezsilności,osamotnienia,często depresji, wykluczenia 

i jednym ze sposobów zaradzenia tym negatywnym uczuciom jest wspólnota Amazonek .W ramach zadania publicznego 

planujemy zorganizowanie wspólnej wycieczki do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Amazonek. Ten wyjazd 

jest duchowym wsparciem oraz wewnętrzną potrzebą naszych Kobiet Amazonek.. Mają zapomnieć o .chorobie, 

odprężyć się i nabrać sił do aktywnego trybu życia. Wspaniała atmosfera łączy, pozwoli zapomnieć o chorobie, integruje 

Spotkanie z kobietami z innych stowarzyszeń , wymiana doświadczeń sprawia nam dużo radości, odprężenia i 

rozładowania stresu .Bardzo potrzebny jest nam ten wyjazd, zmiana otoczenia, naładowania akumulatorów bo jest to 

również lekarstwem na trudną sytuację w jakiej postawiła nas choroba.

Miejsce przygotowania zadania jest adres 96-200 Rawa Mazowiecka ul, Zwolińskiego 7.

Termin wykonania zadania jest pierwsza sobota października tj. 2 października 2021 r.

Nabór uczestniczek wyjazdu został ogłoszony na spotkaniu comiesięcznym Amazonek dnia 10.08.2021 r. i trwał do

14 .09.2021 r. Uczestniczki ,które się zapisały zostały poinformowane, że realizacja zadania jest zależna od przyznanych 

środków.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Integracja 30 osób Lista obecności

Wymiana doświadczeń nt raka piersi, by 
lepiej radzić sobie z trudnymi 
problemami w tym zakresie

30 osób

Liczne rozmowy poprawią samopoczucie, 
wpłyną na poprawę zdrowia psychicznego 
oraz poszerzą wiedzę na tematy związane 

c z chorobą.
L

30 osób

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

Za realizację zadania odpowiada Zarząd Stowarzyszenia , organizuje transport zgodnie z przepisami 

za ,który będzie wystawiona faktura. Od 2013 r. prowadzimy działalność statutową i od tego czasu 

co roku bierzemy czynny udział w zjeżdzie Amazonek w Częstochowie .Wspólnie spędzony 

czas,posiłek z nowymi Amazonkami pozwala na pogłębienie wzajemnych relacji.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego



Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Koszt 1 Usługa transportu 1.300,00 1 300,00 0

2. Koszt 2 Usługa gastronomiczna 1.700,00 1 700,00 0

3. Koszt 3
4. Koszt 4
5. Koszt 5
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3.000,00 3 000,00 0

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.

szw ta. AMAZONEK Da...31.08.2021 r............................................

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

(podpis osob^p§^^Z<^^P(ub podpisy 
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Marla Sategucka
RAWSKIE stowarzyszenie 
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