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WZdR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypeJniania oferty:
OfertQ nalezy wypetnic wyf^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkg, np.: „pobieranie*/niepobIeranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewta^ciwg odpowiedz, pozostawiajqc
prawidiowq. Przyktad: „pobieranie*/niQpobiGraniQ*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do ktdrego jest adresowana oferta

Urz^d Gminy w Brudzewie

2. Rodzaj zadania publiunego^'

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

M. Dare oferentaNtow)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

j Bank Zywnosci w Koninie, ul. Przemyslowa 124D, 62-510 Konin, KRS 0000055996,
I www.konin.b3nkizywnosci.pl, email: kbz@konrad.pl

2. Dane osoby upowaznionej do sktadania
wyjaSniert dotycz^cych oferty {np. imi^ i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytul zadania publicznego
-—'

Wsparcie zywnosciowe potrzebuj^cych

Data
12.08.2020
rozpoczQcIa
3. Syntetyczny opis zadania {wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

2. Termin realizacji zadania publicznego^^

1)
2)

Data
zakohczenia

06.11.2020 u

Rodzaj zadania zawiera SIQ W zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku
publicznego i o wolontarlacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.

\N ramach realizowanego zadania Bank Zywnosci w Koninie przekazywat b^dzie na teren Gminy Brudzew
zywnosc pozyskan^ od producentow krajowych jak tez sklepow i marketow przekazuj^cych zywnosc w ramach
ustawy o Przeciwdziataniu marnowaniu zywnosci. Pomoc adresowana b^dzie do podopiecznych Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Brudzewie oraz organizacji pozarzqdowych wspolpracuj^cych z GOPS w
Brudzewie.

Z

zywnosci

skorzystaj^

najbardziej

potrzebujqcy

mieszkaricy

Gminy

zweryfikowani i

zakwalifikowani do pomocy przez GOPS. Bank Zywnosci w Koninie wspierac b^dzie rowniez zywnosci^ osoby,
<t6re stracily zrodto dochodu na skutek pandemii koronawirusa, lub te, ktore przebywaj^ w kwarantannie lub
zolacji w warunkach domowych z powodu SARS-CoV-2.

4. Opis zakfadanych rezultatow realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiqgni^cla
Nazwa rezultatu
rezultatow (wartosd
docelowa)

Pozyskiwanie
zywnosci
producentow i dystrybutorow.

od

Zywnosc
pozyskiwana
b^dzie na terenie catego
kraju,
a
nast^pnie
transportowana
za
posrednictwem wtasnych
srodkow transportowych
do magazynu lub za
posrednictwem
firm
spedycyjnych,

sposob monitorowania rezultatow / zrodto
informacji o osiqgni^ciu wskaznika

Rejestr PZ

Magazynowanie zywnosci pozyskanej Zywnosc b^dzie
przechowywana w
w magazynie
magazynie BZ, zywnosc
wymagajqca warunkow
chtodniczych w
posiadanej chtodni.

Rejestry magazynowe

Przekazywanie zywnosci pozyskanej
przez Bank Zywnosci w Koninie dIa
podopiecznych Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Brudzewie

Rejestry magazynowe WZ

Na teren Gminy Brudzew
przekazemy min. 1 ton^
produktow spozywczych

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatah planowanych w ofercie oraz zasobow, ktore b^dq
wykorzystane w realizacji zadania

Bank Zywnosci w Koninie pomocy zywnosciow^ zajmuje si^ od 24 lat. W ciqgu tego okresu przekazano
27.828.275 kg zywnosci o wartosci 86.407.311 zt. W ramach pomocy zywnosciowej dIa osob potrzebuj^cych
wspotpracujemy z licznymi organizacjami pozarz^dowymi, osrodkami pomocy spolecznej, domami dziecka,
szkotami, domami pomocy spotecznej, warsztatami terapii zaj^ciowej. Zywnosc pozyskiwana jest od
producentow zywnosci z terenu catego kraju. Dodatkowo od 2004 roku Bank Zywnosci realizuje program
unijnej pomocy dIa najbiedniejszych mieszkancow regionu, z ktorego przekazywane sq podstawowe produkty
spozywcze. Co roku z tej formy pomocy korzysta ok. 16 tys. podopiecznych.

Dodatkowym dziataniem realizowanym przez BZ

okazjonalne zbiorki zywnosci realizowane 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 zwi^zanej z pomocq zywnosciow^, Bank Zywnosci w Koninie prowadzl
iczne dziatania edukacyjne zwiqzane z walk^ z marnowaniem zywnosci. Organizujemy warsztaty kulinarne
dIa osob korzystaj^cych z pomocy, na ktorych przekazujemy wiedz^ 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 swoj^ dziatalnosc. Jestesmy
laureatem konkursu „Pro Publico Bono", oraz konkursu „Porz^dnie poza rzqdem"

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego
LP-

Rodzaj kosztu

Pozyskiwanie zywnosci
2.
Magazynowanie + koszty
administracyjne
3.
Dystrybucja zywnosci
Suma wszystkich kosztow realizacji
zadania
1.

Warto^
PLN

Z dotacjl

Z innych
frodel

6000,00

13500,00

3000,00
9000,00
7500,00
19500,00

V. Oswiadczenia
Oswiadczam{-my), ze:
1) proponowane zadanJe publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego
oferenta{-t6w);
2) pobieranie swiadczeri pienl^znych b^dzie si^ odbywac wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku
publicznego;
3) oferent* / oforonci* sktadajqcy niniejsz^ oferty nie zalega{-iq)* / zalQga( jq]* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowi^zan
podatkowych;
4) oferent* / oforonci* sktadajqcy niniejszq oferty nie zalega(-j^)* / zalGgo( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w cz^ki II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wtasciwq Gwidcncjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, wtym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq tedane, ztozyty stosowne oswiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data
(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
osob upowaznionych do sktadania oswiadczeri
woli w imieniu oferentow)

