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POUCZEN|E co do sposóbu wypełniania ofeńy:
Ofeńę naleł wyrłnić wyĘcznie w biĄó pustyó polań, zgodnie z
oraz w przypisach. i \-{,,. !
7a,naęenb głiazdką, np,:,pobieranieYniepobieranie*- ó^uń, Złi
prawidłową. Przykład:,,pebie+ałłe-/niepobieranie"'.

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

instruk§ami umiewczonymi pzy povcząólnyń polań

naleł skeślć nin^hsciwą odpołi}dź, pozo§tałbjąc

1. Organ administracji pubiicznej, ,,

do którego adresowana jest ofeńa
Burmistrz Nysy

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
crzyrodniczego

Stowarzyszenie Bezdomne Koty Nysa, wpisane do ewidencjistoważyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego
/v Nysie pod numerem 1412018, REGON 381080601 NlP 7532450291
Siedziba - ulica Kusocińskiego 6/10, 48-303 Nysa, strona https://www.facebook.com/pg/BezdomneKotyNysa/
Ądres do korespondencji - jw.
Prezes Julita Madera tel. 535930515, adres mailowy julita,maderal@gmail,com

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących ofeńy (np. imię i

nazwlsKo,
nuńei]ielefon u,,, 661". poczty
elektronicznej;",, 

, 
. 

,',

Janina Janik, adres mailowy janikjanina1 @gmail.com, tel.

396431 B1 4

ll. Dane oferenta(-tów)

lll. Zakres zadania

zadania publicznego jest cykl działan informacyjno-edukacyjnych skierowanych róznych grup
znych, mieszkańców Gminy Nysa, w zakresie praw zwierząt, opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego

,aktowania oraz poprawa warunków bytowania kotow wolno żyjących na terenie Gminy Nysa,

ramach zadania publicznego zlecane będą następujące działania:

1. Przeprowadzenie działan edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, w szczególności poprzez:

) propagowanie wiedzy na temat ochrony zwierząt oraz postaw pro-zwierzęcych;

) propagowanie wiedzy na temat metod zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w szczególności
i kotow, m.in. poprzez sterylizację/kastrację, elektroniczne znakowanie (czipowanie);

:iałania edukacyjno-informacyjne skierowane będą do mieszkańcow Gminy Nysa (określenie specyfiki
resatów zadania) i będzie realizowane poprzez cykl działań takich jak: publikacja prasowa, publikacje

nternetowe, program telewizyjny oraz 50 emisjiw regionalnej telewizji, emisja na pońalach
połecznościowych - łącznie min. 100 działań w okresie trwania projektu (jako działanie rozumiemy produkcja
ateriału, emisja, ańykuł, publikacja)

nadto w ramach realizacji projektu zostaną pojęte następujące działania:



) zakup koniecznych usług laboratoryjnych, lekow, środkow opatrunkowych, karmy dla zwierząt.

je się, ze odbiorcą działania będzie 20 zwierząl

będzie realizowane na terenie Gminy Nysa.

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności PożYtku
publicznego iowolontariacie (Dz. U. z2018r. poz.450, zpóżn.zm.),
2)Termin realizacji zadania nie może byc dłuż§zy niż 90 dni.

lV. Szacu n kowa kal ku lacja kosztów realizacji zadania pu bl i cznego

Kampania informacyjno-promocyjna w
mediach, skierowana do mieszkańców
gminy Nysa

100 działań Nydruki z pońali internetowych, oświadczenie
l zrea|izowanych emisjach w podaniem ich
,erminu, link do programu telewizyjnego

)oprawa warunków bytowania 20 kotów
ruolnożyjących poprzez zakup
riezbędnych usług weterynaryjnych,
(army, w tym specjalistycznej oraz
ekow.

Z0 bezdomnych kotów Kańa pzyjęcia, faktury, w tym za leczenie,
rvypis z książeczki zdrowia zwierzęcia

, Z dotacji

1

(ampania promocyjna 3000 ) ",. ,,,.' 
'..

2

la kup usług weterynaryjnych,

rraz leków i karmy

10000

3.

4.

5.
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v, oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie wzakresie działalnoŚci pożytku publicznego oferenta(tów);

2j pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywac wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnoŚci poŻYtku

publicznego;

3) oferent" i-e{erenei- składający niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)- /-+aĘatjął z opłacaniem naleŻnoŚci z tytułu zObOwiązań

podatkowych;
4) oferent* / eŁłenei: składający niniejszą ofeńę nie zalegaGjd- l-zal€ga(-ią: z opłacaniem naleŻnoŚci z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5)danezaWańewczęścillniniejszejofeńysązgodnez@/innątvłaściwąewidencją*;
6) Wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7) W zakresie związanym ze składaniem ofeń, w tym z gromadzeniem, przetwaruaniem 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 16,07,2020
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