
OFER"'ll'"A REALI ZACJI ZADANIA f~UBLICZNE:GO 

URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI 

~t~· 1 O, 09, 2015 
1s ........ ""' .......... .za1 ................ .. 

.. . 10 .. ~j./)ef.~) .. -~~'.f14 .. -~@. 
Data i miejsce złożenia oferty 

(wypełnia organ administracji publicznej) 

OFIE:RTA/OFERTA 'IVSPÓLNIA+> 

ORGANIZAC,.11 POZARZĄDOWEJp?G#)/PODMIOTU f-0-W), O KTÓRYM p?G#) MOWA W AF::T. 3 
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLOI\ITARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 1:,oz. 1536)1', 
FIEALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
(rodzaj zadania publicznega2l) 

Opieka nad w olno żyjącymi kotami na terenie Miasta Mińsk 
MazrnNiecki , w tym ich dokarrt]ianie 

(tytuł zadania publicznego) 

w okresie od 01 .10.2015 do 29.12.2015 

W FORMIE 
POWIERZEI\J.JA RE/\LIZACJI ZADANIA PUBLICZ~JEGO 

/ WSPIERAt\l lA REALIZACJI ZADANIA PUDL.ICZNEGO 1l 

PRZEZ 

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu li rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 

o działalno!:;ci pożytku publicznego i o wolontariacie 
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I Dane oflf-)renta/ekrentó._..,-1-l.'ll 

1 nazwa: FUNDACJA MIĘDZY I\IARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA! 
forma prawna:·1l 

( ) stowarzyszenie (X ) fundacja 
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna 
( ) spóh:lzielnia socjalna ( ) inna . 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym , w innym rejestrze lub ewiden,;y,:5l 0000135274 
data wpisu, re jestracji lub utworzenia :61 16.10.2002 
nr NIP 525-21-91-290 nr REGON: 016409834 
adres: 

miejscowość: WARSZAWA. ul.: KAWĘCZYŃSKA 16/39 
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7J ... 
gmina: WARSZAWA-CENTRUM powiat: 8l WARSZAWSKI 
wojewódz"I\No MAZOWIECl<IE 
kod pocztowy: 03-772 poczta WARSZAWA 

tel.: 22 828 43 29 faks 22 584 91 89 
e-mail : Qluro@viva.orgpl http://www.viva.org.pl 

8 numer rachunku bankowego: 63 2030 0045 1110 0000 0260 1190 

nazwa banku: bank BGŻ S.A , XX Oddział w Warszawie 
nazwiska i im i ona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta!Gfa-re-f1tew1·L 

a Cezary Wyszy11ski - Prezes Fundacji 
b Anna Zielińska - Wiceprezes Fundacji 

1 O nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoś rednio wykonującej zadan ie, o 
którym mowa w ofercie :9l 

FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZAT -VIVA! 
UL Kawęczyńsl<a 16/39 03 772 Warszawa, tel. 22 828 43 29 

11 osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferiy (im ię i nazwisko oraz nr telefonu 
l<ontaktow ego) 
Małgorzata Konca, nr tel. 790 10 22 7 4 

rzedmiot działalności )Oż ku )ubliczne o 

Celem Fundacji j est clzialalność chmy1atywna i edukacyjna, w zakrcśic: opiek.i i pomocy zwierzę10m bezdmnnyrn. 

porzuconym tub okrulJlie 1rak1owanyrn: wsp ieranie llziałm'I w 1.,1kresic ochrony śrcidowi ska i informowanie o pn,hlemie 

wyżywienia lud:-:kośc i ; prumoc_ji zdrowia - propagowanie i upows1.cchnia11ic zdruwego s1y lu życic1 i i.ywicni:1; 

Uwzglęclniająu1 w szcze:~ótności: 

l. Ochrunę i promocje zclrowia: 

2. Humanitarną. ochronę zwierzą!; 

3. Wspier:111ie clzia l ań w zakrn:i( ochrony środowiska i ekologii; 

4. Prow:Klzenie dział a lności edukacyjnej i nmtlcowcj: 

5. Pomuc społeczną; 

6. Dzial:ilność char yrarywm1; 

7. U po1,v~zeclrnianie i ochronę praw konsurnentóvv: 

8. Wspier,rnie dziaLlń wolon1Jr iatu . 

a) clzialalność 11i eodpla1na pożytku pub!iczncgt) 
Fundacja reafo,uje swoje cele poprze:z: 
l. orga11izow1111ie i finmisowanic edu kacji we wszyslkich aspckwch zclrowcgo ~lylu życia: 
2. uziaJm1ia nrnj ące na celu ochrnnę ;,"drowia ludzi , poprzez uświadamianie ich o badaniach na 1emat 
zdrowego żywienia; 
3. org,rnizowanie spork::ii1, programów w szko ł ach, wyższych nczelniach, semirrnriów oraz innych form 
poszerzm1ia wiedzy, slu:i __ ących promocji celów rundacji : 

4 orgm1izow;l1l ie, finansowanie ornz promowanie inwestycji. k,unp,rnii i badan prow<1dzących cło 

eliminacj i okrncidisrwa wobec z.wier, ,t1; 
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pomoc fin ,msową i rzel·wwą ula zwierząt; 
zakłada.nie i prowaclzeni(: :-:chronisk dla zwierząt ; 

sponsorowanie progr;Jjn(iw promujących ecie fundacji w śroclkach masowego przekazu; 
organizo\,>anie L1.irmis6~v i.obozów edukacyjnych; 
organizowanie i wsp iermiic wolont ariiltu; 
współpraca z organam1 wJ·:1clzy paóstwowej , samorząclowej oraz ins1ytucj ami, przedsiębiorstwami i osobami 
fizycznymi clziillając-ymi 11a terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezhęclnyrn do realizacji celów fundacj i . 

b )dz i :i ta lność od1:il111 ua poży t ku rrnblicznego 
Funt.lacj ;i rea liw je odpl;:il11q clziala.lność pożyt ku publicznego w zakresie form clzi;dalnośc i wymienionych 1\' § 2 pk1 .2 
podpunkt a.e,h. 

l. pomoc tinansciv>q i tzeczową dla zwierzą1; 

za.ldadan ie i pro'iv~1dzcnic schronisk clla zwierząl ; 

spoos-orowanie [)n;igr:.1mów prom1 1jących cele rundacji w środkach masowc.§(l l przekazu ; 
orga nizowanie ti.1rnus1.iw i obozów edukacyj nych; 

organizowanie i wsp ieranie woloutw·iain; 
6. ·współpraca z 0qninami wlacl1.y pai~twowej, samorządowej oraz ins1y1ucj :11ni, przedsic;:biorstwami i osob:1mi 
J"i zyczny1ni Jzi[J;=,_iit,:yrni na terenie- kraju i zagra11icznymi w zakresie niezbęu uym cło rea lizacj i ce lów rundacji. 

j eże l i ofere nt ,Lefei'-&REri~) prowadzi/ prowadzą+> dz iała lność gospodarczą: 

numer wpisu do rejestru p rzeds iębiorców KRS 0000135274 
rzedmiot dz ia raln ości _;J_o_s~ o_d_a_1·c_-z_e~·------- ------~ --------------, 

Fundacja może provmuzić działalność gospodarczą zgodną z obm.vl ązującymi przepisami i 
statutem w następuj,1cych dziedzinach: 

a) sprzedaż detalkz1t 1 pozosta ła w niewyspecjcLlizowanych sklep,1Ch (PKD 52. l l.Z) , 

b) sprzl:.claż detaliczn,1 pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (VKD 
52.41.Z; 52.42.Z: 52.46.Z; 52.47 .A; 52.47.B; 52.48.E: 52.48.G). 

c) handel detaliczny p rowadzony poza siecią sklepową (PKO 52 .61.Z; 52.62.A; 52.62 .B; 
52.63.H), 
J) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z), 
e) wydawanie książek (PKO 22.I 1.Z), 
f) wydavvanie nagraó <lźwiękowych (PKD 22.14.Z) 
g) Jziała]no~:ć wyd::iwnicza pozostała (PKD 22 .15.Z), 
h) doradztwo w Zilkl'e:;ie prowadzenia clziałalności gospodarczej i z:ii"ządzan ia (PKO 74.141\ ), 
i) pl acówki gastroi1omiczne pozostałe (PKD 55.30.D), 
i) prze twarzanie danych (PKD 72.30 .Z), 
k) działalność Z\viązana z rilmem i przemysłem wideo (PKO 92,1 l .Z; 92 .1 2.Z; 92.13 .Z) 
1) dzialalno~;ć fo rogrnficzna (PKD 74.8 I.Z), 
m) reklama (PKO 74.40 .Z) 

n) dzialalno:;ć roz rywkowa pozoslala gdzie indziej nicskJasyfikowi'illa (PKO 92.34.Z). 
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li lnfoimacja o sposobie reprnzentacji oferentów wobec organti ~,dministracji public:m-ej wraz 
z r:2: to~~_;!:enl~'!LE~odstawy ~-)r_a_w_n_e~i~·1

_
0
l __________ ~~-----------~ 

Nie dotyczy 

Ili Szc:iegćilowy żakl'es rzeczowy zadania publicznego propon0Wfit1ego do realizacji 

1. Krótka ch::1rakt1~JY.E~!>-'.ka zadania publicznego 

Opieka nad kotami vvolno żyjącymi na terenie Mi11ska Mazowieckiego w celu utrzymania 
odpowiecl niej _j akośd populacji I ych zw ierząt poprzez m.in . regulatilc ich dokarmianie, a 1 akże 

budowę domków clla kołów. 

2. Opis potr:c,eb w:,,k~~zujących na konieczność wykonania zadat1ia publicznetJo, opis ich 
przyczyn oraz skutków 
Mi11skie cisieclla, cmentu·ze, ogróclki działkowe zasiedlone są przez duże gtupy kotów wol nl)żyjących, 

klórych obecność _jes1 lub powinna być clla mieszkańców ważna, jako naturalna ocbrona przed 
szkodnikami. Utrzymanie populacji w dobrej kondycji zaklacla ko11ttolowanie liczebności 
populacji, leczenie oraz dokannianie . Koty regularnie dokanniane 1i111iej chorują, trzymają si ę 

stałego miejsca, są w lepszej kondycji, a co za tym idzie, mogą stanowić lepszą ochronę przed 
szczurarlii . Budowa i r ozstawianie domków dla kotów pozwala prze trwać im w trudnych 
warunk ac :h pogodowyc l1 . 

3. O is quup adrnsa1l:<'.}W zadania ubliczne o 
Proj ekt aclresowany je:~t clo mies:dGu1ców Mi11ska Mazowieckiego, l'lmdacji prozwierzęcycl1-
wolontariuszy fundacj i, kannicidi kotów wolnobytujących na terenie miasta Mi11sk Mazowiecki i 
mieszkaóców osiedl i, właścicie l i ogródków działkowych na l1órycli bytuj ą koty wolnożyj ące ~1 

także osób króre otaczają opieką koty na cmentarzach. 

~--··~·--···----
4. Uzasadnienie pc,tl';,:eby dofinansowania z dotacji inwestycj i zw i ą2'ahych z rea lizacj ą zadania pu-
blicznego, w szcze~Jó l nośc i ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższen ia stan-

dardu rea lizacj i zadan i;~,_t._
11

_' ---·--------------~~--------------, 

Nie dotyczy 

5. lnforfr1acja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/ oferenci+) otrżyl·nał I otrzymah'4 dotację na 
dofinansowan ie inweslycj i zw iązan ych z rea lizacją zadan ia publicznego z podan iem inwestycji, któ
re zostały dof_l~:1an~30Wc~!_1e, organu który udzieli! dofi nansowania oraz dgt_ otrz man ia dotac·i 11

i 

Fundacja o trzymała du t ::1cję na realizacj ę projekru fi nansowanego ze środków N11roclowego Fund nszu Ochrolly 
Śroclowi slrn i Gospodarki \Voclnej, na zaclanie „Wspiera nie poza rząuowych orgr1nizacji Ekologicznych na L1u1 
20 10-201 r, realizowane v.· okresie oJ 1.10.2010 r. do 30.09 .2012 r. , zgod nie z umową Jo tacji 111 487/2U IU 
Wn07/EE-PO/D, zawarl1;j w dniu 20 .09.20 10 r. 
Ze środkóvv dotacji zost,1ly sfinansowm1e Koszty/wyda tki in westycyjne i zaki:1py inwestycyjne zwi ązane z 
wyposażeniem inspektorów Zakupiono sprzęt ni ezbędny cło ocl lawiania bezd,Jmnych zwierząt, udzielan ia 
zwi erzę tom pierwszej pomocy oraz trnnsporru zwi erząt: 

Zakupiono rrzy poskro my clla psów o różnych cłtugościach: 0,47 m - do używania w ciasnych pornieszl'zenii!C:h ; 
0,71 m i J ,52 m - cło użytku w więbzych pomieszczeniach lu b na otwartej przestrzeni. 
Zakupiono clw,'1 poskrortiy dla kotów .. 

• Zakupiono 1rzy podbierak.i siatkowe. Zakupiono podbieraki w clwócll i'ozmiarach: dwa rnn iejs1.e i jeden 
ct u ży. 

• Zaku Jiono cztec , kl arki- ) t ilc1 ki cl la kotów. 
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~---------· . -- -- ·-· ------------------~ ~----~-------, 
• Z,1kupiono u wie klatki-putipki (średniej wielkości) clla psów. 
• Zakup iono 1rzy :c:klaclane klatki kennelowe średniej wielkości. 
• Z!Lkupi ono trzy pary rękawic ochronnych 
• Zakupiono dwie :,ztuki noszy niezbędnych przy przenoszeniu zwieuąi ran nych, nieprzy tomnych, po 

wypaclk,1ch; " urazami. 
• Zakupiono 56 smyczy, 38 obroży i 33 kagańce. 
• Zakupiono :)5 ko,:ów termicznych. 
• Zakupiono 30 szl. apteczek weterynaryjnych. 
• Zakupiono siatk,;; do rzuca ni;:1, przeznaczoną do zarzucania na zw ierzę. 

6. Zakktclane cele renil.l:zacji zmfonia publicznego oraz sposób ich r'ęalizacji 

Poprawa jako~-:ci życici vv·olnożyjących kotów poprzez: 
- regularne dokarrni,mie wolnożyjących kotów będących pod opieką wolontariuszy fondacj i 
- pomoc lokal nyrn karrnJcielom w postaci karmy 
- umożlivvienie przetrwania zwierzętom w trudnych warunkach pogodowych 

7. Mie·~9.l~ ręaiiizacji 2:~1dania pur:il_i_c_z_n_e_g~o---------~~~---~·-"'·------, 
Miasto M1 ri sk Mazowiecki 

8. O is poszc:zególr~yi'.~h działar1 w zakresie realizacji zadania pub._lJ<::t-nego12
' ____ ------, 

-zakupi clystrybucja brrmy dla min. 150 kotów - wolontariusze podejiną dzialani[t znlierz[1jącc du 
zakupu karmy dobrej jakościowo, mając jednocześnie na uwadze jak najniższą cenę kupmvancgo 
produktu, Zaku piona zostanie karma mokra (w puszkach 400gr lub,,;()() gr) oraz kanna sucha ,v 
workach (10kg, 12kg, lub 15kg). Dystrybucją karmy (jak również wt.:żeśniejszym kontaktem z 
karmicielami) zajmą si ę wolontariusze. Podział ilościowy karmy nastąpi po wcześniejszym złożeniu 
przez kannicieb dd<lar:1cji o liczbie kotów, które mają pod opieką a 1 1[11,tępnie proct:11towyrn 
wyliczeniu należnej iln ści karmy. Jednocześnie karmiciel otrzymujący karmę zobow i ąże się cł o 

poddawania kolÓ\.V; kr(ire ma poLl opieką, zabiegom steryhzacji i kasii'acji w celu zmniejszenia 
niekontrolowanego rm·.ród tych zwierząt. 
- regularn1:: dokanriianie kotów 
- skontakt,>w<rnie się z lokalnymi karmicielami - wolontariusze podejmą działania zmierzające do 
skontaktowania się z osobami dokarmiającymi koty na terenie miast,t M iósk Mazowiecki. 
- regularne dostarczanit' karmy karmicielom - wolontaiiuszc poinfOLYi1nją karnlicieli o zbliżającej 
się dostawie karmy. Vl,i tym celu zostanie wyznaczone nlicjsce na tere nie Mi11ska Mazowit:ckicgo, 
w klóryrn, w wyz11acZt)11ym terminie bęclzie można odebrać i pokwitmvać odbiór karmy. W 

przypadku osób w rodcszłym wieku, nieposiadających środków tra1iNj'.IOrlu, bądź 
niepełnosprawnycli ,90Jontariusze-, w miarę możliwości , dostarcząki.Hii'1ę do karmicieli osobiście. 
- budowa clomkó,.1;' dld kotów 

9. Hannon0Dram 13
> 
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Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.10.20-1 5 do 29.12 2015 

Poszczególn e dzialahia w zakresie 
rea lizowanego zadania 

publicznego 1•1> 

Terminy realizacji 
poszczególnych 

działań 

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny 
za dziala11ie w zakresie real izowanego 

zadan ia publicznego 
1-----'----··-~·-.. - -· .. ,-··.~·-------------------·~~-------------< 
1. zakup kanny dla m. in. 150 Od l. l0.2015 Fundacja \ljva ' - wolonlai-iuszc z lerenu 
kotów do 29.12.2015 I\ili11ska lvfazowieckiego 

2. regularne dokar111i,l.1'1ie kotóv,; 
Od 1.10.2015 
do 29.12.2015 

3. nawiązanie kontaklu z lokalnymi Od 1.10.2015 
kcu-injcidami i dys11·yhucja karmy do 29 .12.2015 

4. budowa domków 1.lla kotów i 
dbałość o stan zdrowotny 

o uia:c ·i 

Od l.10.2015 
do 29.12.2015 

Fundacja Vi va' - wolontariusze z len:nu 
Mil'1ska Mazowieckiego 

Fundacja Viva' - wolon1 ariusze z terenu 
Mi11ska N1azowieckiego 

Fundacja 'Vi va! - wolontariusze z rer~nu 
Mińska l\·iazowieckiego 

1 O. Zaikfodane r~~zul~,f:'1ty reali;~~!_.c~j~i _z_a_d_a_n_ia~p_u_b_li_c_z_n_e-g_o_15
_> ----~ ~----~---

Założenic rn proje].;.1u jest popra wa warunków bytowych m.in. 150 kotów wolno żyjących na 
terenie miasta Miósk JVIazowiecki, poprzez regularne dokannianie . Razem z równ<'ilegle 
prowadzoną akcją sterylizacji kul ów przyczyni się to do poprawy j ~ikuści stad osiedlowych. 
ustabilizowanie ich i przywiązanie do miejsca . Miejsca zasiedlone pt?ez stada kocie są omijane 
przez sż.czury, któit„ n ic os iedhlj ą się w sąsiedztwie kotów. Oprócz \1ij11niaru prnklycznego 
dokarmianie kotów m:1 również wymiar humanitarny, gdyż koty wuJJio żyjące nie są w stanie 
same się wyżyw1c . 

Kalkulacja pr;rnwklywanych ko~;ztów realizacji zadania publicznego 
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osztorys w wzqs.__~~ K d . k .1 na ro za1 osztow: 
··--

~~c: ::;:- C' <U I\! ·;;; 
~ -~ ;~ C-ego 

() E: 

Lp. 
Rodzaj kosztó!.' 

,-
§' K-ós.t~t ·(:i '<ii' z finansowych 

(\) --~ o ~ środków do pokrycia 
·o :lS o 

własnych, z wkbdu ' 'Jl U) Ce i. tego ,g o osot;owego, -§ do pokrycia środków z innych 
Koszt źródeł, w tym pracy 

lti_l 
(l) i ·-. całkowity spole~:mej 1:;j 

(wzl) wn ioskowanej w tym wpłat członków U) 

dotacji (w zł) o 
i świadczeń ::c: i opiat adresatów 

zadania 
wolontariuszy 

pubilcznego11
i 

(w .zł') 

',/ 

(w zł) 

.• ... ··-···-··· · ··· ..... .. , 

I 

Koszty meryloryc.zne'" : 
po stronie Fu ndar.:j i I/i V a!: 

Zakup karmy dla kotó1 
1, Karma suchalł-

765 7,00 zł kg 5 355 zł 5 CiOO zł 355 zł O zł 
i(>kra 

1/ 

·-··-···-··-··· .. .. ---
li Ko szty obs·lu~Ii 20> zad~1 iia 

publicznego, w tym ki) 
administracyjne po str" 

;;zty O zł O zł O zł O z ł O zł O zł 
:>trie ... 

(naz1v,1 Oferentar> : 
... ... .. · ... -.. ....... .... , .. ... . , .. , ... 
.. ........ .... ....... ... ,.:. ...... . ~-·. 

Ili Inne koszty, w tym kr:n zly 
wyposażenia i promoc ·;po 
stronie Fundacji Viva ! 

l ) pr21ca wolon lar i 
dokat rnianje kotóv 

1szy : 
20 10 Godz. 200 zł O z ł O zł 200 zi 

y 

nawi ązanie: ko ntak lu z 
karmicielami, dysf. rybucja 
karn ,y, bullowa do J1ków 
dla kotów, db,1lo!;r: o stan 
zdrowotny poputH :ji. 

···~,;,.. 

IV ( ... i11ólem: 5 555zf 5 OOCJ zł 355 z/ 200z/ 

PrzewidywarH) źr6 i:lfr:':'l finansowania zadania publicznego 

·---······ 
1 Wntoskowana kwot~1 t lotacji 

5 ooo zł 90 ~'Ó -···-· 
2 

Środ/(i finansowe ~irhisne"' 
355 zł 6,4 % 

3 Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione 
w pkt. 3.1-3.3)' 1> . O zł 0 % 

3.1 wpJ-aty i 0I:>-laty admi:illów zadania publicznego 11> 
O zł 0% 

środki f inansowe z 1.nriych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje 
···-

3.2 
z budżetu pat'ls1wa lub budże,tu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy 
celowych, środlci z funduszy strukturalnych)11> O zł O ':Io 

3 .3 po2:ostale" > 
O zł 0% 
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. . 

4 Wkład osobowy (w iyrn świadcmn ia wolontariuszy i praca społeczna człon lt ó 1•/) 
200 zł 3,6% 

5 Ogółem (środki wy1i1ienione w pkl 1- 4) 
5 555 zł 100% 

Finansowe środki z i1 myc h , . Deł bi" zrot: pu 1cznyc h21J 

:racj i Nazwa organu admihi,i l 
public;ii1ej lub innej jed11 
sektom ·finan,,,ów publ i1:; 

bstki 
inych 

"·· 

Kwota środków 
(w zł) 

Informacja o tym, 
czy wniosek (oferta) 

o przyznanie środkó\r1 
został(-a) rozpatrzony{-
a) pozytywnie, czy też: 

nie 
zostal(-a) jeszcze 
rozpatrzony(-a) 

TAK/NIE 1> 
TAK/NIE 1> 
TAK/NIE'> 
TAK/NIE'> 

Uwagi, klóre rnogą mieć znaczenie przy ocen ie kosztorysu: 

. 

Termin rozpatrzen ia•·-
przypadku wniosków 

(ofert) nierózpatrzonych 
do czasti zfożenia 
niniejszej oferty 

Ze względu na rMnąc:e ceny karmy szacowane przez nas koszty zakt1J)U karmy, mogą nicznacz11ic ulec 
zmian.ie. 
Wkład osobowy w realizację :rnclania obejmować będzie pracę wolontariuszy w tym rn.in. 
dokarmianie kot<iw, nawiązanie kon taktu z karmicielami, dystry bt icję karmy, btLdowę cilrn1hiw 
dla kotów, db,iłoś<: o qan zdrowotny kociej populacji. 

V Inne wybr;;111e ir'J1',::w1r1acje dot~rczące zadania publicznego 

1 Zasob kadrowi~ .. )rzewid wane do w korz stan ia rz realizac ·i tadania 
Rea l izacj ą zadan ia publicznego będą zajmować się m i ńscy wolontariusze: 
Kalina Ostrowska - koordynator lokalnej grupy Fundacj i Vivat - Zw ierl aki z Miń ska 
Dorota Samulnik - wo lontariusz Fundacji 

0 22) 

Wyżej wym ieni wolontariusze działają na terenie miasta Mińsk f\/lazowiecki od kilku lat IVlają 
dośw iadczenie w opiece nad bezdomnymi zwierzętami, znają ich sytuacj ę w poszcze~Jólnych 
częśc iach miasta. Ponadto wolontari usze podejmują s i ę kontaktu z karmicielam i, rozpoznają ich 
potrzeby, w"~p i eraj ą ich w opiece nad zw ierzętam i . W szczególnvch przypadkach pomagaj ą w 
dystrybucji karmy bezpośredn io do domu karmicie li (dotyczy to ósób w podeszłym wieku, 
n i epełnosp rawnych). 

2 Zasoby rzeczowG oferenta/oferentó,..,,+) przewidywane do wykorzystania przy rea lizac ji zacla
nia23> 

Zasoby rzeczowe 1,,vykorzystywane w projekcie, czyh środek tr:insportu, klatki wystawuw ~, 
transporterki są prywatną w ł asnością wolonrmiuszy oraz własrwścią fundacji. Wolonlarius1.e 
korzys t ają również ze sprzę tu zakupionego ze środków wlasnycli fundacji przct.naczonych na 
realizację analogicznego zadania publicznego z zeszłych lat roku , tJ. klatek łapek . 

3 Dotychczasowe dośw iadczen ia w rea lizacji zadań publict11ych podobnego rodzaju 
(ze wskazan iem, które z tych zadarł rea lizowane były we wspólpr.'3cy z admi n i stracj ą pub licz
n J 

Zadania publiczne n_~alizowam: w Mieście Mińsk Mazowiecki: 
1. Nazwa zadania: Ekologia i ochrona zwierząt oraz dzieclzic:Lvva przyrodniczego 
2013 - 20.000, 00 z ł jako cloLacja dla organizacji pozarządowych 
2. Nazwa zadania: Ekologia. i ochrona zwierząt oraz dzieclzidwa przyrodniczego 
2014 - 30.000, OOjljako clolac·a clla organizac ji ozarządow 1c!J 
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3. Nazwa zadanhi: './apobieg(mie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastracj ę 
wolno żyjących kot(;w na Lcrcnie Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie 7.01 -10.06.2(1] '.) -
15.000,- zł jako dola,:ja dla organizacji pozarządowych 
4. Nazwa zadania : Opieka nacl wolno żyjącymi kotami na terenie łvfo:1sla l\1lió .sk 
Mazowiecki. vv tym ich dolcmmicmie w terminie 7.01-30.09. 2015 r. - 15.000,- z1 _jako 
dotacja dla organ izacji pozarządowych. 
Organ ndzidający dntacji - Burmistrz Miasta Miósk Mazowiecki 
Wszystkie zaclan1a realizowane we współpracy z administracją 11ubliczną. 

Wolontariusze Fundacji Viva' działającą na terenie Miasta Mfri,sk MazowieckL w ramach 
grup y lokalnej - Zwierzalci z Mińska prowadzą bezpośrednie działania na rzecz zwierząt 
bezdoi1rnych i wu]i10 żyjących. Wolontariusze odławiają, leczą, sterylizują/kastmją i 
dokarmiają zwici'żęla bezdomne, socjalizują _je w dornach ty111aasov,1ych oraz pni\vaLizą 
działania zrnierzająct~ do znak:zienia im nowych opiekunów. 
W roku 2014 (vt'c'zd niej także w roku 2013), w ramach realiz;;ieji zadania p\.thliczncg,o pt. 
,,Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta Miń t,k Mazowieck i, w tym ich 
dokarmianie'' objęl(1 opieką wolno żyjące koty, bytujące w l'<'iżnych częściach miasta. 
Wolonrnriusze pocljęli dzi ałania zmierzające do skontaktowania się z lokalnymi 
karn1icielarni, rni.pl.lznania ic h potrzeb (ilość kotów poci opie.k ą) a następnie zakupu i 
dystrybucji karmy. 
Równolegle z reaJizacją powyższego zadania koorc1ynowc1B przebieg iirnego zadania 
publicznego pt. .,Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację 
wolno żyjących kotów na Li~renie Miasta Mińsk Mazowiecki". W ramach realizacji tego 
zadania sterylizowana i kastrowano koty ze zgłoszonych przez karn1icieli miejsc icJ1 
bytowania. 
Wolontariusze obję U wolno bytujące koty także opieka medyczną. Działo się tak w 
przypadkach, gdy z:wierzę wymagało takiej pomocy, a chore riic mogło wrócić na wolnuś(\ 
Koszty opielci medycznej wolontariusze pokrywali ze środków uzyskanych z aukcji 
charytatywnych maz zbiórek publicznych. 
PonaclLO vvolont:łi'it.t::;ze grupy lokalnej Zwierzaki z Mi11ska podejmują wszcllcie dziafania 
zrnierzc~j ące do znal,:>.zienia nowych opiekunów dla zwierząt pod ich opieką. 
Wszystkie powyż::; ze dzi,Llania wpływają na zmnie_isze1iie naclpopulacji zwierząt 
bezclomnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 

4 lnlormacja, czy olerent/ef.E,r-e-R-Gł-1-, przewiduje-f-aj- zlecać realizacj ę zadan ia publicznego w trybie , 
o którym mowa w art. 16 ust 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz
nego i o woloritarjacie 

I Nie dotyczy 

Oświadczam (-y), że: 
1 proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie dzia ła lności pożytku publicznef!O 

oferentaJH:1-8-feA-Mv./-); 
2 w ramach składa rH~ j oferty przewidujemy pobieran ie/niepobieran ie 11 opłat od adresatów zadania: 
3 oferent/Bf:e-Fe-Rc-.f'-l J est/są+l zw i ązany(-n i) niniejszą ofertą do dnia 30.06.2015 r. 
4 w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z grbn,adzeniem, pi"zetwarzaniem i 

przekazywan i1:rh1 danych osobowych , a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych . 
osoby, których t,~ dane dotyczą, złożyły stosowne ośw iadcze nia zgodnie z ustaw,')_ z dnia 29 sierp
nia 1997 r. o ochro11ie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10-1 , poz. 926, z późn. zm.) ; 
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5 ofe1·ent/E1f:H.Fef!1:;.i1-J ~;kładający niniejszą ofertę nie zalega (--tąt/~IB-gtl-(·ją) 1 l z opłacaniem należności 
z tytułu zobow iąza 1'1 podatkowych/składek na ubezpieczenia spoll~czne 1l; 

6----dane określon e w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sąclowymtwł-aś-&i-w-ą 
ewid1łfł6j.;:t7 

7 wszystkie podane w ofercie oraz załączn ikach informacje s zgodne z aktualnyrn stanem praw
nym i faktycznym . 

Załączn ik i : 

ARZĄDU·····••· ' · · · · ·· · ·· ··· ··· 
..... A ińska ... 

(podp i oby upoważn ion ej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składan ia oświadczeń woli w imieniu 
oferenta/ekH:eftt.ew-1-J 

Data ; ., \O~ .. lwAC ....... .. .... . 

Kopia aktualnego oclpi::; u z Krajowego Rejestru Sądowego , innego rejestru lub ewidenaji24+ 

Poświadczen ie złożen ia ofert 25l 

U RZĄD MIAST A 
MIŃSK MAZOWIECKI 

Wydzinl Promocji, Kultury i Sport1 1 

ul. Konstytucji 3 Maja 1 
~-....... _....,..,OC).Mińsk...Maz.o.w.i~c-!:(=i __ 

Adnotac je urzędowe25 1 

Niepotrzeb1re sk rei; l i ć. 

Inspe kt or 
tli,~ 

Marta Dąbrowska 

2 Rodzajem zadania jest j,;;clno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi ałal
ności pożytku publicznew • i o wolontariacie. 

3 Każdy z oferentów składających ofe rtę wspólną przedstawia swoje dane. !<olejni oferenci dołączają właściwe pola. 
4 Fonna prawna oznacza lormę dzialalności organizacj i pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreś loną na pod

stawie obowiązujących przepisów. w szczegó lnośc i stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organ izacl/jne dzia
łające na podstawie; przi:,pisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz'eóżypospolitej Polskiej, o stosunku Pań 
stwa cło innych kości ołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności suinienia i wyznani8 , j•?że li ich cele st8iu
towe obejmują prov1adzi,nie działalnośc i pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne 0I·aż 
inne. Należy zaznacz11ć ,:idpowiednią formę lub wpisać inną. 

5 Podać nazwę wlaśc iweqo rejestru lub ewidencji. 
6 W za l eżności od tego, w jaki sposób organ izacja lub podmiot powstał. 
7 Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnien i e nie obowi ązkowe . f,l a i eży wypełnić , jeże l i zadanie pub liczne 

proponowanE, do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki. 
8 Nie wypełniać w przypadku miasta stotecznego Warszawy. 
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9 Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych ofereI1ta. Należy wypełnić, jeśli zad c1nie ma 
być realizowane w obręb ie danej jednostki organizacyjnej. 

1 O Należy ·określić cz.,1 potfatawą są zasady określone w statucie , pełnomocnictwo , prokura czy też inna podstawa. Dotyczy i1i'i
ko oferty wspólnej . 

11 Wypelnk tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 
12 Opis rnusi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólI1ej - na leży wskazać dokładny pc,dzi:itl 

działa 1'1 1.v rarnach realizacj i zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną_ . 
13 W hant',onogramie nalr,:ty podać terminy rozpoczęcia i zakończen ia poszczególnych działań oraz liczbowe określen ie skfili 

działań j:Jlanowanycl1 przy real izacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba 
świadcżeń udzielanych l\igodniowo, miesięczn i e, liczba adresatów). 

,,, Opis zgodny z koszto1y,,,,m. 
15 Należy opisa.<: zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania p1-zyczyni 

s i ę do 6)Związania problo:!mu spo łecznego lub złagodz i jego negatywne skutki. 
16 Należy ·u wzg lędn ić WSZ\'-stkie planowane koszty, w szczegó l ności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 
17 Dotyczy jedyniE, wspi,min1a zadan ia publicznego. 
18 Należy 1i,pisa,::: koszty be:ąiośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. 
19 W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli infom,ację o swoich kosztach. 
20 Należy •A1p i sa.ć koszty związane z obsł ugą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywani1=rn dzi i1-

łań o clia.raktei rze aclmini',\racyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w ~;m obsługą finan sową i p rawną projekll. 1. 
21 Wypełn)·en i e laku ltalywn>'.! - umożl iwi a zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w§ 16 ramowego wzoru urnowy; 

stano-1iiącego załączn ik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie wźoru ofe1iy i ramowe
go wzoru umowy dotyczących realizacj i zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania ll•go zadania. Dotycz>' 
jedynie ofert11 wspieran ia realizacji zadania publicznego. 

22 lnfom,acje o kv,alifikacja.-::h osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwa lifikacjach wolonta
riuszy. W przypadku ofeIty wspólnej nc,leży przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 

23 Np. lokal, sprzęt, materiEily. W prz11padku oferty wspólnej nal eży przyporządkovv'ać zasoby rzeczowedo dysponując 11ch 
nimi oferentów. 

24 Odpis musi by,:: zgodny ;i aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależn ie od tr!go, kiedy został wydany. 
25 Wypełnia organ adminisl racji publ icznej. 
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