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Zat^cznik nr 1

\NZ6R nr

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAai^C)ANIA i ^ B L l C Z ^ ^
POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
OfertQ naiezy wypetnid wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegblnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: „pobleranie*/niepobieranie*" oznacza, ze naiezy skreilliS niewtakiwq odpowiedi, pozostawiajqc
prawidtowq. Przyktad: „pobieranie*/niGpobiGraniQ*''.

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do tct6r^o Jest adresowana oferta

Urz^d Gminy w Brudzewie

2. RodzaJ zadania publfcznego^>

Nieodptatne
przekazywanie
zywnosci
najubozszym
mieszkahcom Gminy Brudzew- pomoc spoleczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrownywanie szans tych rodzin i osob.

II. Dane oferenta(-t6w)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrae Sqdowym lub innej ewidencjl, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencjl, adres e-mail, numer telefonu
Bank Zywnosci w Koninie, ul. Przemyslowa 124D, 62-510 Konin, KRS 0000055996,
www.konin.bankizvwnosci.pl. email: kbz@konrad.pl

2. Dane osoby upowainlonej do skfadania
wyjaSniert dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Joanna Piekarczyk kom. 608 864 624, e-mail kbz@konrad.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Wsparcie zywnosciowe potrzebujqcych
1. Tytut zadania publicznego
Data
14.10.2019
rozpoczQcia
3. Syntetyczny opts zadania (wraz ze wskazaniem miejsca Jego realfzacji)

2. Termin realizacjl zadania publicznego^^

^*
^'

Data
zakohczenia

31.12.2019

Rodzaj zadania zawiera siQ w zakresie zadart okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p61n. zm.).
Termin realizacji zadania nie mole by(S dtuzszy niz 90 dni.

W ramach realizowanego zadania Bank Zywnosci w Koninie przekazywat b^dzie na teren Gminy Brudzew
zywnosc pozyskanq od producentow krajowych jak tez zbiorek zywnosci i innych akcji. Pomoc adresowana
b^dzie do podopiecznych Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Brudzewie 1 organizacji pozarzqdowych
wspotpracuj^cych z GOPS. Z zywnosci skorzystajq najbardziej potrzebujqcy mieszkancy Gminy zweryfikowani i
zakwalifikowani do pomocy przez GOPS.
4. Opis zaictadanych rezuitatdw realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osl^lQcIa
Spos6b monitorowania rezuitatdw / ir6<Ho
rezuitatdw (warto££
Nazwa rezultatu
informacji o o s l ^ l ^ i u wskainika
doceiowa)
Pozyskiwanie
zywnosci
od Zywnosc
pozyskiwana Rejestr PZ
b^dzie na terenie catego
producentow i zbiorek zywnosci
kraju,
a
nast^pnie
transportowana
za
posrednictwem wtasnych
^rodkow transportowych
do magazynu lub za
posrednictwem
firm
spedycyjnych;
Rejestry magazynowe
Magazynowanie zywnosci pozyskanej Zywnosc b^dzie
w magazynie
przechowywana w
magazynie BZ, zywnosc
wymagaj^ca warunkow
chtodnlczych w
posiadanej chtodni.
Przekazywanie zywnosci pozyskanej
przez Bank Zywnosci w Koninie dIa
podopiecznych Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Brudzewie

Na teren Gminy Brudzew
przekazemy
2
tony
produktow spozywczych

Rejestry magazynowe WZ

5. Kr6tka cliarakterystyka Oferenta, Jego do^wiadczenia w realizacji dzialart planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^dq
wykorzystane w realizacji zadania
Bank Zywnosci w Koninie pomocq zywnosciowq zajmuje siQ od 23 lat. W ci^gu tego okresu przekazano
27.460.754 kg zywnosci o wartosci 83.966.099 zt. W ramach pomocy zywnosciowej dIa osob potrzebujqcych
wspotpracujemy z licznymi organizacjami pozarzqdowymi, osrodkami pomocy spotecznej; domami dziecka,
szkotami, domami pomocy spotecznej, warsztatami terapil zaj^ciowej. Zywnosc pozyskiwana jest od
producentow zywnosci z terenu catego kraju. Dodatkowo od 2004 roku Bank Zywnosci realizuje program unijnej
pomocy dIa najbiedniejszych mieszkaricow regionu, z ktorego przekazywane sq podstawowe produkty
spozywcze. Co roku z tej formy pomocy korzysta ok. 16 tys. podopiecznych.
Dodatkowym dziataniem realizowanym przez BZ sq okazjonalne zbiorki zywnosci reallzowane gtownie w okresie
przedswi^tecznym. Z zebranych w ten sposob produktow przygotowywane s^ paczki swiqteczne dIa dzieci lub
osob starszych.

Dziatalnosc Banku Zywnosci w istotny sposob wptywa na zaspokojenie podstawowych potrzeb zyciowych osob
potrzebujqcych. Oprocz dziatalnosci zwiqzanej z pomocq zywno^ciowq, Bank Zywnosci w Koninie prowadzi
iczne dziatania edukacyjne zwiqzane z walkq z marnowaniem zywnosci. Organizujemy warsztaty kulinarne
dIa osob korzysta]qcych z pomocy, na ktorych przekazujemy wiedzQ jak zdrowo i tanio przygotowac positek z
produktow otrzymanych z Banku Zywnosci jak tez nie marnowac zywnosci.
Dziatalnosc Banku Zywnosci w Koninie byta wielokrotnie doceniana i nagradzana za swojq dziatalnosc. Jestesmy
aureatem konkursu „Pro Publico Bono", oraz konkursu „Porzqdnie poza rzgdem"

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

LP.
1.
2.

Pozyskiwanie zywnosci
Magazynowanie + koszty
administracyjne
3.
Dystrybucja zywnosci
Suma wszystkich kosztdw realizacji
zadania

Zdotacjl

Warto^
PLN
3000,00
9000,00
7500,00
19500,00

Z innych
frddet

IPP
•

6000,00

13500,00

V. O^wiadczenia
O^wiadczam(-my), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego
oferenta{-t6w);
2) pobieranie Swiadczert pieni^znych b^dzie si^ odbywad wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku
publicznego;
3) oferent* / oforonci* sktadajqcy niniejsz^ oferty nie zalegaH^)* / zalQga( jq)* z optacaniem naleznoSci z tytutu zobowiqzari
podatkowych;
4) oferent* / oforonci* sktadajqcy niniejszq oferty nie zalega(-jq)* / zaloga( jq)* z optacaniem naleznoSci z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spofeczne;
5) dane zawarte w cz^ic\I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wtaSciwq owidoncjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym zesktadaniem ofert, wtym zgromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, ztozyty stosowne ofiwiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobo\A^ch.

Joar^

nanS^^r:

-
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(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
os6b upowaznionych do sktadania oiwiadczeri
well w imieniu oferentdw}
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