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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLl^ife^ĆD

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z mslrukąami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach
Zaznaczenie gwiazdką, np „pobieranie7niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedz, pozostawiając 
prawidłową Przykład „pebiefsfwe*/niepobteranie*"

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1, Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Starostwo Powiatowe w Stupcy

2, Rodzaj zadanie publicznego" Ratownictwo i Ochrona Ludności

li. Dane oferenta(-tów)

, 1.Nazwa oferęnta(-tów), forma prawna. numer w Krajowym Rejestrze Sądoyyym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e.mai!(,numer telefonii - .

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, forma prawna stowarzyszenie, KRS 0000182858 
adres 61-553 Poznan
ul Jana Spychalskiego 38, strona wwwwoprwielkopolska pi, Tel 695 222 505

2,Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczącycłv oferty<np, imię i nazwiska 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) - •

Damian Jerszyński 

Tei. 695 222 505

lii Zakres rzeczowy zadania publicznego

1 .Tytuł zadania publicznego

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są 
narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach 
wodnych województwa Wielkopolskiego powiatu Słupeckiego jeziora 
Powidzkiego

2,Termlh reaiizacjUadąnla publicznego”
Dała ' - , 10 08 2020 Data 31 08 2020

> rozpoczęcia ” -,, zakończenia

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

Miejsce realizacji Jezioro Powidzkie.

Celem zadania będzie pełnienie dyżuru w okresie od 10 08.2020 w Piątki od 14 00 do 18 00, Soboty do 12 00 do 18 00, 

Niedziele od 10-00 do 18:00 do dnia 31.08 2020, w staiej gotowości stacji ratowniczej - bazy WOPR, ratowników oraz 

gotowości operacyjnej sprzętu ratownictwa wodnego, w tym środków transportu, systemu łączności i centrum 

Powiadamiania i Koordynacji Ratownictwa wodnego, pozwalającej na użycie go do działań ratownictwa wodnego, także 

podczas sytuacji kryzysowych.
Zakładanym celem jest także prowadzenie działań ratowniczych, w stosunku do osób, które uległy wypadkowi lub są 

narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych jeziora Powidzkiego 

Cele będą realizowane poprzez'
- utrzymanie dyżurów ratowniczych oraz prowadzenie i koordynowanie działań ratowniczych, w tym prewencyjnych.

- zapewnienie łączności ratunkowe) i rejestr zdarzeń.

"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 pózn. zm.)
” Termin realizacji zadania me może być dłuższy niz 90 dni



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa!

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
Informacji o osiągnięciu wskaźnika

Prowadzenie działań ratowniczych Zmniejszenie liczby osób, które 
uległy wypadkowi, lub są 
narażone na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia

Raporty z dyżurów i statystyki

Prowadzenie działań prewencyjnych Rozwiązanie społecznego 
problemu bezpiecznego 
zachowania się nad wodą.

Dokumentacja fotograficzna i filmowa

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

11 lat doświadczenia w zabezpieczeniach weekendowych.
Obstawa regat żeglarskich
Obstawa imprez masowych odbywających się przy lim brzegowej. 
Prowadzenie zajęć profilaktycznych o właściwym zachowaniu się w wodzie. 
Zabezpieczenie imprez typu Triatlon

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp, Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z Innych

źródeł

1 Koszt 1 Benzyna PB 95 5 000,00 5.000,00 0,00

2 Koszt 2 Opatrunki i środki medyczne f 000,00 1.000,00 0,00

3 Koszt 3

4 Koszt 4
5 Koszt 5

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6.000,00 6 000,00 0,00

V. Oświadczenia

Oswiadczam(-my), ze

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 

pożytkupublicznego,
3) oferent' / oferenci' składający mniejszą ofertę me zalega(-ją)* / zalega(-Ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych,
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zaiega(-ją)* / zaiega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne,
5) dane zawarte w części II mniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / mną właściwą ewidencją*,
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
7) wzakresiezwiązanymzeskładamemofert.wtymzgromadzeniem,przetwarzaniem i przekazywaniem danychosobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowneoświadczema zgodnie z 
przepasa) ii tj ochronie danych osobowych

(pocfpfs osot& fajjówazmonej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woiiw imieniu oferentów)

WICEPREZES 
. .Zarządu WOPR 
Woj Włetkopolskisgo , 
.............

Marek- Frąckowiak

Data 03.08.2020 r


