
Burmistrz Miasta Kola
62-600 Kolo, ul. Stary RYnek 1

tel.: 632720810; fax 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

os.525.3.2022 Kolo, dn. 13.09.2022r.

Dotyczy: ogloszenia o moZliwoSc i z$aszaniauwag do oferty zLoaonei przez Stowarzyszenie "Klub
Seniora lll Zmiana,, w trybie aft. lg;ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po:itku

publicznego i o wolontariacie.

w dniu l2.og.2o22r. do Urzgdu Miejskiego w Kole wplyngla ofeftazloaonaprzez stowarzyszenie

,,Klub Seniora lll Zmiana"'na reaiizacjg zadania publicrnego p'n. ,,Udzial w Targach VIVA

SENIORZY ZO2Z -Wielkopolski Seniori'. Wobec powyzszego zamieszcza sig ofertq w Biuletynie

Informacji Publicznej, na iablicy informacyjnej Urzqdu Miejskiego w Kole oraz na stronie

internetow ej wrryY-k91941

Infornrujg, 2e zgodnie z art. l9aust. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku

publicznego i J wolontariacie mozn a zg)aiza(, uwagi dotycz4ce zloZonej ofefty' Uwagi mozna

.Uuaue piiemnie w Urzgdzie Miejskim wKole w Punkcie Obslugi Mieszkaf,calub drog4 pocztow4

,ra adres lJrzqdMiejski w Kole, ul. Stary Rynek l, 62-600 Kolo do 20.09.2022 r. (decyduje data

wplywu do Urzgdu).



STOWARZYSZENIE KLUB S

" Trzecia zmianal,,uRzAD MIIIJ$K"I w KoL iki do rozporzqdzenia
62-6A0 Kolo, ul. Blizna Komitetu do spraw

NIP 65621 r zr 6r,' nesonliofi iszzo f a N CE LA R I A'JG 6 LNA
Kontcl 07 1 090 1 203000"00001 2d890974

NIP 6662112161, R

lvptvnqlo 12, WRZ, 2022

llo3i zal. ........,...,. p0q

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nale2y wypelnid wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np,:,,pobieranie*/niepobiera nie*" oznacza, Le

prawidlowq. Przyklad:,,pobieranie*/nisp6g,is{€{q+e*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

Publicznego z dnia 24 pa2dziernika
8 r. (po2.2055)

Zalqczniknr 1

ICZNEGO

instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

nale2y skreSlii niewla3ciwq odpowiedl, pozostawiajQc

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego jest adresowana oferta BURMISTRZ MIASTA KOIO

2. Rodzaj zadania publicznegor) DZIAT.ALOSC NA RZECZ OSOB W WIEKU EMERYTALNYM

ll. Dane oferenta(-t6w)

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

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA TRZECIA ZMIANA NIP 66621121.51. REGON 360153220 KRS OOOO 530 8OO

62-600 KOIO UL. BLIZNA 37 tel 662050420
e-mail Klub-trzecia-zmiana@wp.pl

2. Dane osoby upowainionej do skladania wyjaSniei
dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

JABIONSKA IRENA 662 O5O 420
CZEKALSKT W|ESI"AW 501627 826
JOzwtAK JADWTGA 572 4os73o

lll. Zakres rzeczowy zadania

1. Tytut zadania publicznego Udzial w TARGACH VIVA SENIORZY 2022-WIELKOPOLSKI SENTOR

2. Termin realizacji zadania publicznegoz) 37.70.2022Data
rozpoczqcia

27.09 2022 Data

zakofczenia

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

W ramach zadania seniorzy ze STOWARZYSZENIA KLUB SENIORA TRZECIA ZMIANA wezmA udzial w Targach VIVA SENIORZY i w atrakcyjnyn

crogramie w kt6rym znajdujq siq ciekawe wydarzenia, atrakcje starannie dobrane i dopasowane do potrzeb Senior6w .Targi podzielone sE n.

:ztery bloki -AKTYWNOSC blok w kt6rym sA reprezentowane

Zagadnienia zwiqzane z turystyke, dzialalno6ciq organizacji, klub6w seniora a tak2e uroda istyl. ZDROWIE prezentacja produkt6w iuslu6

Jostosowanych do potrzeb seniora. WIEDZA- czq6i po5wiqcona edukacji i rozwojowi a tak2e blok dedykowany otoczeniu- podejmujqcy tematykq

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadari okre3lonych
publicznego i o wolontariacie (Dz, U. z 2Ol8 r. poz.45O, z

Termin realizacji zadania nie mo2e byi dlu2szy ni2 90 dni.

w art. 4 ustawy z dnia
p6ln. zm.).

24 kwietnia 2003 r. o dziatalno6ci po2ytku1)

2)



nfrastruktury, bezpieczny dom a tak2e pomocy w iyciu codziennym.

rV trakcie trwania wydarzenia zostanQ wrqczone nagrody dla najaktywniejszych Senior6w Wielkopolski do ktdrego konkursu zglosiliSml

<andydata. Jest to impreza kt6ra przeciwdziala dyskryminacji i nier6wnemu traktowaniu os6b starszych co przez takie imprezy zmienia siq

;terotyp przestrzegania staro5ci .Do realizacji zadania niezbqdne bqdzie zabezpieczenie transportu ,bilet6w wstQpu, ubezpieczenia orai

naterial6w promocyjnych z herbem miasta i logo klubu.

)ziqki udziale w targach seniorzy bqdq mieli mo2liwo5i wymiany doSwiadczefi, zaobserwowania rozwiqzai i program6w funkcjonujqcych ta

lrodowiskach senioralnych oraz przeniesienie zaobserwowanych sposob6w dzialari na grunt lokalny.

4. Oois zakladanvch rezultat6w realizacii zadania publiczneso

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osi4gniqcia
rezultat6w (warto56 docelowa)

Spos6b monitorowania rezultat6w / ir6dlo
informacii o osiasnieciu wskainika

Udzial w TARGACH WIELKOPOLSKICH VIVA

sENloRzY 2022 30.09.2022
! Program targ6w.

Lista uczestnik6w.
Dokumentacia fotograficzna

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do5wiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re bqdq wykorzystane
zadania

Klub Seniora TRZECIA ZMIANA z mocno wpisalo siq w dzialalnoii na rzecz 6rodowiska senioralnego naszego miasta. Jes

zajqi w brydia kucharzenia , plastycznej ,tanecznej aerobiku oraz co czwartkowych wyklad6w z 162nych dziedzin 2ycia . .

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warto66
PLN

Z dotacji Z innych
ir6del

1. Materialy promocvine 1400 1400

2 Koszt autokaru 53 osobv 1700 1700

3. BILET wei3cia 53 osobv 1060 1060

4. UBEZPIECZENIE 53 osoby 200 200

Suma wszvstkich koszt6w realizacii zadania 4360 4160 200

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno$ci po2ytku publicznego

oferenta(-t6w);
2) pobieranie Swiadczei pieniq2nych bqdzie siq odbywai wytqcznie w ramach prowadzonej odplatnej

dzialalno6ci po2ytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zalega(-jq)* z oplacaniem nale2noSci z tytulu
zobowiqza6 podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zalega(-jq)* z oplacaniem nale2noSci z tytulu
skladek na ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w czqici ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wla6ciwq
ewidencjq*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem

danych osobowych, a tak2e wprowadzanlem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te
dane, zlo2yly stosowne o6wiadczenia zgodnie z przepisami ochroniedanych osobowych.
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(podpis osoby upowa2nionej lub podpisy

os6b upowaZnionych do skladania oiwiadczeri
woli w imieniu oferent6w)

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA

L) .qu qo " Trzecia Zmiana "
.t w t.'<<- 62_600 Kolo, ul. Blizna3T

NIP 66621 12161, Regon 360i53220
Konto: 0Z,l 090 1 203000'00001 298-909ti


