Załącznik do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

NA ODPŁATNE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W TORUNIU PRZY ULICACH ŚW. JAKUBA 3-5, WOLA ZAMKOWA 8-10, 10A I 12A NA CZAS
OZNACZONY DO 15 LAT W CELU REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ZAKRESIE AKTYWIZACJI REGIONALNEGO RYNKU PRACY,
POMOCY SPOŁECZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ

DLA PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROZUMIENIU POSTANOWIEŃ USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),

1

I. Dane oferenta/oferentów
1) nazwa: ..............................................................................................
2) forma prawna:
( ) stowarzyszenie

( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
.......................................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ........................................................

5) nr NIP: .......................................... nr REGON: ...........................................

6) adres:
miejscowość: ..................................... ul.: ....................................................
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: ………………………………………..
gmina: ........................................... powiat: ..................................................
województwo: .................................................
kod pocztowy: ……………… poczta: ……….............................

7) tel.: .................................. faks: .....................................................
e-mail: ................................ http:// ...............................................
8) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów:
a) ………………………................................................................................
b) ………………………………………………………………………………...
c) ……………………………………………………………………………..….
9) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o którym mowa w ofercie:

..................................................................................................................................................................

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego)

..................................................................................................................................................................
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11) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego (ze wskazaniem kodu PKD)

b) działalność odpłatna pożytku publicznego (ze wskazaniem kodu PKD)

12) zakres prac adaptacyjnych i remontowych planowanych do przeprowadzenia w okresie użytkowania
wraz z harmonogramem;

13) wielkość środków przeznaczonych na prace adaptacyjne i remontowe budynków w okresie
użytkowania;

14) opis działań planowanych do realizacji z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomości wraz
z planowanym terminem rozpoczęcia działalności merytorycznej w obiektach
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II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej

Oświadczam (-y), że:
1) przedmiot oferty w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów;
2) oferent/oferenci jest/są związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .............................;
3) w zakresie związanym z otwartym naborem ofert, w tym

z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
4) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem należności
z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą
ewidencją;
6) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów
Data……………………………………………….
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Załączniki:
1. Koncepcja zagospodarowania i funkcjonowania przedmiotu oferty.
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk odpisu KRS pobrany
ze strony https://ems.ms.gov.pl lub innego rejestru lub ewidencji.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
4. Doświadczenie oferenta/ów.
Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe
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DOŚWIADCZENIE OFERENTA/ÓW
A. Potencjał Oferenta/ów:
1. Obrót za ostatni zamknięty rok obrachunkowy:
a) kwota: ………………………………………………………………………………………...
b) słownie: ………………………………………………………………………………………
B. Działania przeprowadzone przez Oferenta/ów w ostatnich 5 latach, skierowane na
realizację celów publicznych:
Czas realizacji
Całkowity koszt
Lp.
Tytuł i numer projektu
działania
realizacji (w PLN)
1
2
3
…

…………………………………………………….
data, pieczęć i podpis Oferenta/ów
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