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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

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*/niopobioranio*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Urząd Miejski w Annopolu

2. Rodzaj zadania publicznego1' Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

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

Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA"
NR KRS:000055271
ul. Leśna 4/27
23-235 Annopol
szansa.annopol@onet.pl

2. Dane osoby upoważnionej do składania Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) szansa.annopol@onet.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego III Nadwiślański Marsz Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ

2. Termin realizacji zadania publicznego2̂ Data
rozpoczęcia

01. 08. 2023 r. Data
zakończenia

28. 10. 2023 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Projekt „III Nadwiślański Marsz Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ" to już cykliczna inicjatywa stowarzyszenia, 
skierowana do społeczności lokalnej w celu jej aktywizacji, propagowania zdrowego stylu życia oraz promocji gminy 
Annopol. Od 2020 roku, stowarzyszenie, dzięki systematycznemu wsparciu Urzędu Miasta w Annopolu, z powodzeniem, 
realizuje działania propagujące tę dyscyplinę sportu. Dzięki projektowi „Chodzimy z SZANSĄ- Klub Nordic Walking" (2020 
r.) zawiązała się grupa nordic walking, która aktywnie funkcjonuje do chwili obecnej. W 2021 i 2022 r. zorganizowano 
I i II Nadwiślański Marsz Nordic Walking, w każdym z nich wzięło udział 100 osób. Ponadto 02. 05. 2022 r. wspólnie 
z Fundacją BezMiar z Puław i przy wsparciu Urzędu Miasta w Annopolu oraz Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej oddział

11 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.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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w Annopolu, zorganizowano jeden z trzynastu etapów rajdów NORIKIADA 2022 na terenie województwa lubelskiego, by) 
to „Rajd z flagą". Wzięło w nim udział również około 100. osób.
Projekt „III Nadwiślański Marsz Nordic Walking- Chodzimy z SZANSĄ" będzie realizowany na terenie gminy Annopol (trasy 
rajdu będą wiodły przez ulice Annopola, jak i okoliczne miejscowości, lasy, tereny nadwiślańskie). Uczestnikami projektu 
będzie docelowo grupa 150. osób, bez względu na wiek. Rekrutacja chętnych będzie przebiegała według kolejności 
zgłoszeń. Marsz rozpocznie się rozgrzewką, przeprowadzoną przez specjalnego gościa - wykwalifikowanego instruktora 
oraz pokazem prawidłowej technik chodu. Jego realizacja odbędzie się w okresie od 01. 08. 2023 r. do 28. 10. 2023 r.. 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem rajdami nordic waliking, organizowanymi w Annopolu w tym roku 
„III Nadwiślański Marsz Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ" zostanie jednym z etapów NORDIKIADA 2023, cyklu 
organizowanego przez Fundację BezMiar z Puław. Współpraca z tak znaną i rozpoznawalną fundacją, przyczyni się do 
podniesienia rangi wydarzenia, wpłynie na jego promocję, a także na promocję gminy Annopol. Przykładem tego może 
być artykuł z 05. 01. 2023 r. wydrukowany w „Dzienniku Wschodnim" pt. „Cały rok z kijkami" Radosława Szczęcha, 
w którym zamieszczono zdjęcie z annopolskiego „Rajdu z flagą" Z 2022 r., a także kilkukrotnie wspominano naszą 
miejscowość, jako jedną z najbardziej atrakcyjnych dla miłośników nordik walking na terenie całej Lubelszczyzny. 
Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają medale m.in. z logo stowarzyszenia i Urzędu Miasta Annopol i posiłek 
regeneracyjny. Medale są nagrodą dla maszerujących, pamiątką z wydarzenia, ale również elementem promocyjnym. Po 
zakończeniu marszu, wśród jego uczestników, zostaną rozlosowane nagrody w postaci 22. kart podarunkowych Decathlon
0 różnej wartości. Losowanie nagród, w postaci kart podarunkowych, będzie dodatkową zachętą dla sympatyków tej 
dyscypliny sportowej, do udziału w wydarzeniu. W związku z dużą ilością osób, dla których będzie organizowane 
wydarzenie koniecznym jest zapewnienie im podstawowej opieki medycznej na obu trasach (około 6 i 12 km). W tym celu 
zatrudnimy służby medyczne, które pójdą z uczestnikami na obie trasy i będą mogły zagwarantować bezpieczeństwo
1 nieść pomoc w razie ewentualnego wypadku.
Głównym celem projektu jest zorganizowanie ciekawej formy spędzania czasu wolnego poprzez aktywność fizyczną, jaką 
stały się marsze nordic walking. Propagowanie sportu zawiera elementy edukacyjne, a także przeciwdziałające 
patologiom, używkom, zaburzeniom psychicznym (depresja) i wykluczeniom społecznym. Niewątpliwie projekt przyczyni 
się również do rozwoju aktywnej turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze znajdujące się na terenie gminy Annopol. 
Realizacja projektu „III Nadwiślański Marsz Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ" pozytywnie wpłynie na propagowanie 
terenu gminy Annopol, jej walorów turystycznych, na rozwój integracji społeczności lokalnej, pozwoli na nawiązanie 
dialogu międzypokoleniowego, bowiem uczestnikami projektu będą mogły być osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, 
dorośli oraz seniorzy, a także osoby z niepełnosprawnościami.
Wszystkie zaplanowane wydatki: medale, karty podarunkowe, posiłek regeneracyjny, obsługa medyczna pozwolą 
zachęcić osoby do udziału w wydarzeniu i zapewnią im komfort i bezpieczeństwo, co przyczyni się do podjęcia 
proponowanej aktywności i zrealizowania wydarzenia.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
________ docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Udział w „III Nadwiślańskim Marszu 
Nordic Walking - Chodzimy z SZANSĄ" 
150 osób.

Zwiększenie aktywności 
społeczności lokalnej, 

integracja 
międzypokoleniowa, 

propagowanie terenów 
gminy Annopol.

Lista uczestników rajdu, zdjęcia.

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

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA" powstało w 2015r. Współpracuje ono z placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami lokalnych samorządów. W grudniu 
2018r. stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu 
dotacji na realizacje projektów dla lokalnej społeczności o charakterze podobnym do zamierzonego działania. Do tej 
pory Stowarzyszenie SZANSA zrealizowało wiele przedsięwzięć o różnorakim charakterze.



Były to:
- projekty i zadania edukacyjne w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczące:
a) bezpieczeństwa ruchu drogowego - W miesiącach maj/czerwiec 2016 roku zrealizowano projekt „Jestem Bezpieczny 
na Drodze".
b) nauki języka angielskiego „Wakacyjne przygody z językiem angielskim" w formie programu profilaktycznego, 
łączącego elementy edukacyjne z aktywnym wypoczynkiem -  w miesiącach VII-VIII 2016r.
c) organizacji spotkań, upowszechniających historię Polski oraz regionu Annopola -  od momentu powstania 
Stowarzyszenia jego członkowie aktywnie prowadzą działania mające na celu propagowanie historii regionu Annopola
i naszego kraju.
d) nauki pływania dla młodzieży-w miesiącach VI-VII/2015 r.
e) zorganizowania wyjazdu członków Młodzieżowego Zespołu Muzycznego „Manufaktura" z Annopola na 45. 
Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej „Wiatraczek" w Kielcach, w dniach 12-22. 07. 2019 r.
f) projekt „Nauka i zabawa -SZANSA na integrację" obejmujący kurs nauki pływania i zorganizowanie Familijnego 
Turnieju Piłki Siatkowej, realizowany od 01.10.2018r. do 30. 06. 2019 r.
g) projekt „Chodzimy z SZANSĄ" -  Klub Nordic Walking" -  01.03. 2020 r. - 29. 05. 2020 r. główny cel projektu, czyli 
zorganizowanie ciekawej formy spędzania czasu wolnego poprzez aktywność fizyczną, jaką stały się coraz popularniejsze 
marsze nordic walking, został osiągnięty. Zorganizowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu 
mieliśmy możliwość propagowania sportu i edukowania mieszkańców naszej gminy, a co za tym idzie, podejmowania 
działań przeciwdziałającym patologiom, używkom i wkluczeniom społecznym. Niewątpliwie projekt przyczynił się do 
rozwoju aktywnej turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze znajdujące się na terenie gminy Annopol.
Realizacja projektu „Chodzimy z SZANSĄ" -  Klub Nordic Walking" pozytywnie wpłynęła na rozwój integracji społeczności 
lokalnej i nawiązanie dialogu międzypokoleniowego.
h) „Profesjonalny sprzęt -  profesjonalne działanie!" SZANSA na rozwój aktywności społeczności lokalnej
z terenów LGD Ziemi Kraśnickiej -  projekt realizowany z funduszy unijnych, którego celem było propagowanie idei 
działania organizacji pozarządowych i wzmocnienie instytucjonalne stowarzyszenia.
i} zajęcia szkoleniowe z techniki chodu Nordic Walking 14. 05. 2021 - w Klubie Senior + w Wymysłowie; 08. 06. 2021 r. 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku.
l) projekt „Nadwiślański Marsz Nordic Walking CHODZIMY Z SZANSĄ" -19.09. 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział 100 
osób w różnym wieku, oprócz mieszkańców naszej gminy były to również osoby z wielu miejscowości województwa 
lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
k) „Rajd z Flagą" -0 2 . 05. 2022 r., drugi etap cyklu NORDIKIADA 2022, projekt współfinansowany przez Urząd Miasta 
w Annopolu i Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej oddział w Annopolu, zgromadził około 100 osób z terenu całej 
Lubelszczyzny, a także województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
I) projekt „II Nadwiślański Marsz Nordic Walking CHODZIMY Z SZANSĄ" -18. 09. 2022 r. W wydarzeniu wzięło udział 100 
osób, oprócz mieszkańców gminy Annopol były to również osoby z wielu miejscowości województwa lubelskiego, 
świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem oraz był bardzo 
dobrze odebrany w środowisku lokalnym i nordikowym. Frekwencja mieszkańców Gminy Annopol była kilkukrotnie 
większa, niż rok wcześniej.

- działania dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego:
a) grupa eksploracyjna stowarzyszenia, które jest współzałożycielem Polskiego Związku Eksploratorów, prowadzi 
poszukiwania zaginionych zabytków za pomocą wykrywaczy metali, przy ścisłej współpracy środowiska 
archeologicznego z UMCS w Lublinie.
b) zgłaszanie miejsc do przeprowadzenia badań archeologicznych oraz znalezionych zabytków do Wojewódzkich 
Urzędów Ochrony Zabytków (na terenie województw: świętokrzyskiego i lubelskiego);
c) przeprowadzenie I Zawichojskiej Nocy Muzeów 15. 05. 2021 r. oraz 15. 05. 2022r. w Zawichoście;



' akcje charytatywne:
a) zorganizowanie zbiórki metalowych i plastikowych nakrętek, na rehabilitację niepełnosprawnej Zuzi Ostrowskiej;
b) współudział w przygotowaniu paczki w ramach Ogólnopolskiej Akcji Szlachetna Paczka, grudzień 2016 r.
c) pięć edycji Akcji Pomagamy z „SZANSĄ" w grudniu, w latach 2017r. - 2021 r. przeprowadzono akcje na terenie gminy 
Annopol, mające na celu wsparcie rzeczowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, osób 
starszych i niepełnosprawnych.
d) charytatywne Kiermasze Wielkanocne, podczas których, na rynku w Annopolu, przeprowadzono sprzedaż 
własnoręcznie wykonanych przez członków stowarzyszenia i jego sympatyków, ozdób świątecznych („Z SZANSĄ dla 
Michała" -1 7  marca 2018 r. zebrano 6 685,00 zł., „Z SZANSĄ dla Lenki" -1 3  kwietnia 2019 r. zebrano 10 385,00-zł.)
e) „Kiermasz Charytatywny 5 -10 -15 z SZANSĄ dla Liliany Gajewskiej", organizowany podczas organizacji Dni Annopola 
zebrano 5 325,00 zł.
f) „Koncert charytatywny RAZEM DLA ASI" -1 2  790,00, zebraną kwotę przeznaczono na leczenia mieszkanki Annopola, 
chorej na glejaka mózgu.
g} „Charytatywny Marsz Nordic Walking -  Baby dla Baby" -  zebrano 4200,00, przychód przeznaczono na leczenia 
mieszkanki Annopola, chorej na glejaka mózgu.
h) wspieranie idei krwiodawstwa i organizowanie terenowych zbiórek krwi na Rynku w Annopolu -  w 2019 r. (jedna 
zbiórka), 2020 (trzy zbiórki); wrzesień 2020 współorganizacja happeningu promującego krwiodawstwo; w 2021 cztery 
zbiórki;
i) 1 listopada 2020 r. - porządkowanie mogił żołnierzy na cmentarzu w lesie w Annopolu.
j) zorganizowanie zbiórki pieniędzy na zakup serca na nakrętki, które stoi na rynku w Annopolu; systematycznie 
wyjmujemy nakrętki (co 3-4 tygodnie) i przekazujemy je rodzicom chorych dzieci.
k} „Charytatywny Marsz Nordic Walking -  SZANSA dla Bartusia" -  zebrano 1 500,00 zł na leczenie Bartka Przychodzkiego 
z Sandomierza, chorego na SMA.
I) „Wielkanocny Kiermasz dla Bartusia" - 27 marca 2021 -  zebrano 2800,00 zł na leczenie Bartka Przychodzkiego z 
Sandomierza, chorego na SMA.
f) udział członków stowarzyszenia w akcjach charytatywnych dla Bartka Przychodzkiego w Opatowie (22. 08. 2021 r.) 
Ostrowcu Świętokrzyskim (28-29. 08. 2021 r.);
m) „Charytatywny Marsz Nordic Walking -  z SZANSĄ dla Nikoli" 12.12. 2021 r. zebrano 1500,00 zł na leczenie Nikoli 
Grzesik zebrano 320,00 zł;
n) "Z SZANSĄ dla Nikoli" licytacje internetowe prowadzone w listopadzie i grudniu 2021 zebrano 5 915,00 zł;
o) realizacja dwóch projektów zadań publicznych o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na łączną kwotę 
20 000,00 zł., która została przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy, finansowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego;
p) przeprowadzenie 4. zbiórek krwi w Annopolu, w marcu, lipcu, październiku i grudniu 2022 r.;
r} zorganizowanie Kiermaszu ciast, na którym zebraliśmy 1 628,00 zł. pieniądze zostały przeznaczone na pomoc 
uchodźcom z Ukrainy;
s) „Z SZANSĄ dla Ani" -  w kwietniu 2022 r. prowadziliśmy licytacje internetowe dla mieszkanki Annopola, która zmaga 
się z chorobą nowotworową, zebraliśmy kwotę 4 580,00 zł;
t) w czerwcu 2022 r. zrealizowaliśmy projekt "SZANSA na pomoc uchodźcom z Ukrainy". Na pomocowe działania 
interwencyjne otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 000, 00 zł, przekazane przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności.

- Działania na rzecz społeczności lokalnej:
a) 29 kwietnia 2018 r. zorganizowano „I Pieszy Rajd SZANSY" po terenie gminy Annopol;
b) 22 lipca 2018 r. członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali się po raz pierwszy podczas obchodów Dni Annopola. 
Zorganizowano: gry i zabawy animacyjne dla dzieci; poszukiwania skarbów dla najmłodszych; wystawę zdjęć, 
dokumentujących bieżące dokonanie stowarzyszenia; poczęstunek itp.;
c) 26 sierpnia 2018 r. w kościele parafialnym w Annopolu, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez_____



Polskę, zorganizowano koncert „Muzyczna wyprawa przez 100- lecie", a który pozyskano dofinansowanie z Urzędu 
Miasta w Annopolu w kwocie 1500,00 zł;
d} 16 września 2018 r. stowarzyszenie wzięło udział w III Forum Organizacji Pozarządowych w Kraśniku, gdzie 
zaprezentowało swoje dotychczasowe dokonania;
e) 26 marca 2019 r. stowarzyszenie gościło opiekuna i uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J.
Poniatowskiego w Annopolu. Na spotkaniu młodzież w ramach projektu, który realizują, przybliżyła członkom 
stowarzyszenia postać Tadeusza Żenczykowskiego, posła sprawującego mandat poselski
w latach 1918-1939, a także działającego podczas II wojny światowej dla dobra ojczyzny. Celem projektu było 
zakwalifikowanie się uczniów do udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie;
f) 30 marca 2019 r. stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców Annopola i okolic do udziału w akcji sprzątania lasu 
„2 szacunku dla Natury";
g) ponadto w latach 2018-2019 SZANSA brała udział w akcji promującej województwo lubelskie, prowadzonej przez 
Urząd Marszałkowski w Lublinie, pod hasłem „Lubelskie - smakuj życie", czym wspierała finansowo Młodzieżowego 
Zespołu Muzycznego „Manufaktura" z Annopola.
h) 19 maja 2019 -  zorganizowano „II Pieszy Rajd SZANSY" po terenie gminy Annopol;
i) 27 lipca 2019 r. udział w obchodach Dni Annopola podczas których prowadzono zabawy animacyjne dla dzieci oraz 
zorganizowano poszukiwania skarbów za pomocą wykrywaczy metali.
j) 20 czerwiec 2020r. -  przeprowadzono akcję ekologiczną sprzątanie rzeki Sanny.
k) 21 sierpnia 2020 r. -  zorganizowano Rajdy Rowerowego po terenie gminy Annopol.
I) 2020 -  udział drużyny CHODZIMY Z SZANSĄ w Podkarpackim Pucharze Nordic Walking.
t) 31 stycznia 2021 r-zorganizowano Marszu Nordic Walking z okazji 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
m) 2021 udział drużyny CHODZIMY Z SZANSĄ w NORDIKIADZIE 2021 -  cyklu 8 rajdów na terenie województwa 
lubelskiego.
n) 12. 06. 2021 r. IV Pieszy Rajd z SZANSĄ po terenie gminy Annopol;
o) 05.09. 2021 r. -  udział w pikniku organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kopcu;
p) 17 -1 8 . 09. 2021 r. udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata;
r) 20. 04. 2022 r. przeprowadzenie akcji sprzątania na terenie gminy Annopol;
s) 22. 06. br. udział w Dniu Rodziny zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Annopolu;
t) 03.12. 2022 r. ośmioosobowa drużyna, reprezentująca grupę nordic walking „Chodzimy 
z SZANSĄ" wzięła udział w podsumowaniu cyklu NORDIKIADA 2022 w Parchatce. W 2022 r. uczestniczyliśmy we 
wszystkich 13. rajdach na terenie województwa lubelskiego.
W powyższych projektach i inicjatywach członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA" uczestniczyli 
w formie wolontariatu, nie pobierając za swoje działania wynagrodzenia. Tym razem również przewiduje się pracę 
członków stowarzyszenia w takiej formie. Uważamy, że posiadamy odpowiednie doświadczenie do realizacji 
planowanego projektu. Zrealizowane przez Stowarzyszenie projekty i przedsięwzięcia skierowane były odbiorców 
w różnym wieku, miały na celu propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia, rozwój różnorakich umiejętności, 
rozbudzanie postaw patriotycznych i zainteresowanie historią, wzmacnianie więzi społecznych i aktywizację 
społeczeństwa. Dotychczasowa działalność stowarzyszenia jest odpowiednia do zrealizowania powyższego projektu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. 150 x medal 1700,00 1700,00
2. Catering 1300,00 1300,00
3. Opieka medyczna 2x150 300,00 300,00
4. 22 x bon podarunkowy Decathlon 

(o różnej wartości)
1 700,00 1 700,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000,00 5000,00



V. Oświadczenia

Oświadcza m(-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.
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