Załącznik nr 3
do uchwały Nr 47/2136/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.
KOREKTA OFERTY W TRYBIE KONKURSOWYM
(ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM, OPIS DZIAŁAŃ, KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA)
konkurs ofert (nr i nazwa):

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego
3. Tytuł zadania publicznego
4. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

II. Dane oferenta(-tów)
Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji

III. Zaktualizowany opis poszczególnych działań
Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem;
ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego,
np. liczbę świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców; przy opisie działania oferent może
dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego)
Nazwa działania

Opis
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IV. Zaktualizowany harmonogram
Harmonogram na rok ……………….
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy
działania należy podać nazwę oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje
możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok
budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy Planowany
nazwie działania należy wskazać oferenta
termin
odpowiedzialnego za realizację działania)
realizacji

Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy

V. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów
Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……………….
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w
okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.2 do oferty dla każdego roku odrębnie)
Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić
wszystkie planowane
koszty, w szczególności
zakupu usług, zakupu
rzeczy, wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostk
owy
(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt
całkowity
(w zł)

z
wnioskowan
ej
dotacji
(w zł)

z innych
środków
finansowych
(w zł)

z wkładu z wkładu
osoboweg rzeczowe
o
go
(w zł)
(w zł)

Numer(y
) lub
nazwa(wy)
działania
(-łań)
zgodnie
z
harmono
gra-mem

Koszty merytoryczne

Nr
poz.

Koszty po
stronie:
………………
……………
…………. :
(nazwa oferenta)

Razem:
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, sprzętu i wyposażenia
Koszty po
stronie:
Nr
poz.

………………
………………
………. :
(nazwa oferenta)

2

VI. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Lp.
1

Nazwa źródła

Wartość

zł

Wnioskowana kwota dotacji
Inne środki finansowe ogółem:
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(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

zł

2.1 Środki finansowe własne

zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,

zł

2.3 który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe):

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

2.4 Pozostałe

zł

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

zł

3

3.1 Wkład osobowy
3.2 Wkład rzeczowy

zł
zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

%

VII. Inne ewentualne zmiany (np. termin, konto, osoby uprawnione) :

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów. Odręczne podpisy potrzebne będą w wersji papierowej korekty (wydrukowanej z
Generatora ofert).

Osoba uprawniona do
reprezentowania

Imię i nazwisko

Czytelny podpis

Data: …….....................

…..…………………..…………...
podpis pracownika merytorycznego
………..…………………………………
zatwierdzenie przez dyrektora Departamentu
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