
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 adresowana jest oferta 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

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 

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna 
ul. Totus Tuus 34 
30-443 Kraków 
KRS 0000155463 
NIP 676-22-38-140 
Strona www: www.malta.med.pl,  
Konto bankowe: Alior Bank 17 2490 0005 0000 4530 2283 7262 
 
Osoba z ramienia Zarządu Głównego: Z-ca Komendanta Głównego: Joanna Loch – Zawrotniak,  
E-Mail: zca.komendant@msm.org.pl 
 
Koordynator projektu: Komendant Oddziału Myślenice: Tomasz Śmietana 
E-Mail: myslenice@msm.org.pl 
Numer telefonu : 667 071 073  
 

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

Komendant Oddział Myślenice: Tomasz Śmietana  
E-Mail: myslenice@msm.org.pl 
Numer telefonu : 667 071 073  
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  
Ciekawie, zdrowo, bezpiecznie i bezpromilowo z Malta Służba 
Medyczna w Dobczycach”. 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia  

10.06.2021 Data  
zakończenia  

31.08.2021 

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

Zadania realizowane będą na terenie Gminy Dobczyce. Zakładana liczba uczestników ok. 100 osób. 
 
Celem projektu jest urozmaicenie sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta 
Dobczyce poprzez organizację pokazów pierwszej pomocy z wykorzystaniem karetki stowarzyszenia oraz elementami 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
 
W ramach projektu realizowane będą pokazy pierwszej pomocy, we współpracy z Klasą Ratowniczą Zespołu Szkół 
Dobczyce, Świetlicą Środowiskową w Kędzierzynce, Szkołą Podstawową w Dobczycach oraz Regionalnym Centrum 
Oświatowo – Sportowym w Dobczycach. 
 
Podczas pokazów poruszane będą treści z zakresu: pierwszej pomocy, zapoznania z elementami ratownictwa 
kwalifikowanego przy wykorzystaniu sprzętu medycznego z ambulansu, w tym noszy. Zadaniem projektu będzie również 



uświadamianie istoty dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. Tematem rozmów będzie również alkohol i środki 
psychoaktywne oraz zagrożenia z nich wynikających, w tym niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.  
 
Pokazy będą prowadzili:  

 instruktorzy pierwszej pomocy stowarzyszenia, 

 członkowie stowarzyszenia. 

_____________________________ 
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. 

 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Pokazy pierwszej pomocy z elementami 
kwalifikowanej pierwszej pomocy z 
wykorzystaniem karetki stowarzyszenia 

Liczba godzin zajęć i obsługi 
projektu: 50 godzin 
Planowana liczba osób biorących 
udział: 100  

Faktura + zdjęcia 

 

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

Organizatorzy projektu mają doświadczenie w realizacji projektów. W 2019 roku realizowali projekty: „Gminne 
Manewry Ratowniczo-Pożarnicze w Kornatce” z udziałem wolontariuszy dla około 100 uczestników. 
 
Koordynatorem projektu jest Komendant Oddziału - członek stowarzyszenia ratownik KPP - kierowca karetki - 
instruktor pierwszej pomocy Malty Służby Medycznej.  
Drugi wolontariusz - członek stowarzyszenia – pedagog- pracownik socjalny- nauczyciel EDB - ratowniczka 
KPP - instruktor pierwszej pomocy Malty Służby Medycznej i IFACC.  
Trzeci wolontariusz: członek stowarzyszenia - ratownik KPP – strażak ochotnik - kierowca karetki - instruktor 
pierwszej pomocy Malty Służby Medycznej i IFACC. 
oraz inni członkowie stowarzyszenia Malta Służba Medyczna  

Do realizacji zadania stowarzyszenie wnosi: pracę społeczną 5 członków stowarzyszenia działających na 
zasadach wolontariatu: 50 godzin * 20 zł  = 1000 zł, co stanowić będzie wkład własny osobowy niefinansowy.  
Stowarzyszenie użyje sprzętu w postaci: ambulansu oraz fantomów i AED treningowego, celem 
przeprowadzenia bezpłatnych pokazów pierwszej pomocy w czasie zajęć dla dzieci oraz trwania imprez 
kulturalno-sportowych na terenie Gminy Dobczyce. 

Na potrzeby przeprowadzonych zajęć będą zakupione nosze do karetki. W tym stowarzyszenie pokryje część 
kosztów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. Zakup noszy 9900 9900  

2. 
Zakup materiałów do prowadzenia zajęć 
profilaktycznych 

100 100  

3. 
Prowadzenie pokazów i obsługa projektu 
przez koordynatora (wkład własny 
niefinansowy) 

1000   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 000 10 000  



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.  

 

 

Data: 27.05.2021 r 

 

 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

 

 

 


