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Zał~cznlk nr 1 

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* /RieposieraRie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
~ 

1, ..,.fgiłn 1;ułmlrilnn1eji publicznej, Starostwo Powiatowe w Puławach 
do którego Je§t adre§owana oferta 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury I dziedzictwa 
2, Rodz@J z@diml@ publicines,l1 narcdowegc- Realizacja inicjatyw kulturalnych słutących 

wzbogaceniu oferty kulturalnej, 

li. Dane oferenta(-tów) 

1, I\J@zw@ oferenta(46w), forma prawru1, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub inriej ewiden,ji, iłdrH łledzlby, stronił 
www, dres do kore pond neji, ad, s mitll, numer t I fonu 

------~--- ~------- 
N~zwa; Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych .Hesptcjum" Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, 
Numer KRS 0000024272, 24~100 Puławy, www.hospicjumpulawy.pl, hospicjum-pulawy@wp.pl, 
tel. 81 886 62 89 

2. Dane oioby upoważnionej do kł dani 
wyj ni ń dotyczących o1 rty (np, imie i riezwi§ko, 
numer relęfe;mu, f!dres p1;11;m ęlęktrnni1;gnęj) 

Jolanta Frycz 
Jola.frycz@wp.pl 
iel. 606875730 

-- --~ ~-- 

Koncert Nadziel 

20.08.2021 

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. 

c3 



K)d Wi€1U lat Tcwarzvstwe Przyjaeiół Chorych ,,Ho§picjum" organ IW)€ szerng impr€z kulturalnych, tym samym 
wzbogacając ofortę kulturalną ni€ tylko miasta ale j powiatu, Pola Nadziei 2021 etwleramv m§Zij świętą pod 
erzewecnletwern biskupa Artur!i! Miziń§kiego jut 14 marea. W ramach tych obchodów ehcemv rewmeż iorganiwwać 
xcneert Nadziei, iske podzi~kow;rnie dla naszven darczyńców i przyjaciół. Planowany termin to 4 września 2021 
a gwiazda będzi€ Pl}wet Domagałi.l. Wydammie !'>dbijdzle sit1t w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika" 
4, 0Pl5 11kł1d1nvch rnzultat6w re!łllzaen zadania llYblic111ego 

Pl1now111y poziom osJągnlę,ia 
- 

Sposób moniłorow1J1i@ rezultatów/ tródfo Nazwa re-zultatu re-zułmtów (wartość lnforma,ji o oiiągnięelu wskatniu do,elow@) 
Jeden koncert 

Koncert Nadziei Dokumentacja fotograficzna 

5, l<rótka c;h1r1ktęry5tykl Ofere11t1, ję o doświcid~ęnfę w realiza(ji dzj1fa11 plę,iowanych w ofercie oraz ~spb6w, które bedą 
wykorzvstiłne w ręallza,n zad,mła 

P1Jławski€ rewerzvstwe Przyjaciół Chorych ,liospicjum" jest organizatornm wielu wydarzgń kultunilnyeh: koncerty, 
t · ·lady rednnne, M~rsz Nadzięi, Katdę z tych wydarzgń kulturalnych skierowane je§t do mieszkańców Pułiilw I powiatu 
purawsklege. Daję to nle tylko przeżvela grty§tyczn~ ale przede wszystkim wlelepekelenlewe sp«:>tkani~. Od 1.5 lat wielu 
artystów keneertowałe w naszvm mi@śeiff: A, M. Jopek, Edyta Geppert, Justyna Ste,zkow§ka i wielu tnnvch. ostatn 
koncert udało mim §lę zorganlzow!;lć w 2019 roku, Wystąpiła wtedy Pani Stanisław Celiń§lw z zespetem Macieja 
Munirnzko. Dzięki na~z~j dziahłlnośd kulturalnej i otwartości artystów matemy prowadzić na§ze heselejum. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

1,p, Roduj kosztu Wartośt Zdotaejl Z innych 
PLN tr6deł 

1. Kom:'1rt = honornrium 10000 3000 7000 

2, Ob§ługa lwrmirtu 1000 o 1000 
3. Nagto,nieni~ i O§Wilrtl'1ni'1 3500 o 3~00 

o ~ 
§00 4, Plaka-tv i zai,roimmia 500 

Wldad wta§ny tinamiowv o g - o 5, 
~urna W§ZY§tkii;h ko§ztów realizai:ii zadania 1~ ooo JOOO 12000 

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*/ Qf'ir'inr.i* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ~ale~□( j!t)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* / e~e, e11ei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / lalosa( ii½)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

/JAJ,! u " 



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* /-e;1m1RGi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ZilliiSil( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent*/ ef@r@nci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* ,' tele~l:'l( jq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ iRną "'~i15ci•vą e•,uiEl@ncją*; 
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. 

SKARBNIK 
Puławskiego Towarzystwa PREZES 

Przyjaciół Chorych .HOSPICJUM" Pulawsk· 'fowarzystwa 
(7i;,~;;~~~~----P.rt.yjar.l .. g_ry ~- OS~ICJUM" Data .05.., .. 0.?J..- .. M.J./!-, . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/.~ir.~~:~-.i~z-M ifewska 
(podpis osoby upoważnionej lub p isy 
osób upoważnionych do składania ośw1a 
woli w imieniu oferentów) 


