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Lkząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
KANCELARIA
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23 -19- 2020

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI ZNEGO

Nr
155-3podp;s
............
.... ....... .
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypelnić wyłącznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranielniepobieranie." oznacza, że należy skreślić niewlaściwą odpoWedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobjeranieln i e po b i e ra n i e*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana Jest oferta

2, Rodzaj zadania publicznego')

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
Wykonanie 50 szt. tabliczek (o wymiarach 12 x 20 cm) z płyty
kompozytowej dibond do zamieszczenia na odrestaurowanych przez
TPPT nagrobkach zabytkowych na Starym Cmentarzu w Piotrkowie
Tryb. Zadanie z dziedziny: „ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, rewitalizacji,, (art.4 ust.1 pkt. 16, 32a)

II. Dane oferenta(-tów)
Nazwa oferenta(-ów), forma PraWila; nuMer w Krajowym Rejestrze Sadovrym lub innej ewidencji, adres" siedziby, strona
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego , 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rycerska 6,
NIP 771-18-99-122, Nr w KRS 0000243052

Waldemar Domarańczyk Prezes TPPT
Dane osoby upoważnionej,do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Tel 601-949-597; e-mail: w.domaranczyk@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Tytuł zadania publicznego

Wykonanie tabliczek z dibondu na odrestaurowane
nagrobki zabytkowe

Termin realizacji zadania publicznego4

Data
rozpoczęcia

Data podpisania
umowy

Data
zakończenia

18.12.2020 r.

Syntetyczny, opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

WY KONANIE 50 SZTUK TABLICZEK DO ZAMIESZCZENIA NA ODRESTEUROWANYCH PRZEZ
TPPT NAGROBKACH ZABYTKOWYCH NA STARYM CMENTARZU

Opis Zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)

Nazwa rezultatu

Ilość tabliczek

50

Spos6b Monitorowania rezultatów/ źródło
Informacji o osiągnięciu wskaźnika

Dokumentacja fotograficzna, protokół
odbioru wykonania.

Krótka charakterystyki Oferenta, Jego dófiwiadcZenia w realizacji działań planowanY8h wófercie oraz'
źasobów,' które będą
Wykorzystane w realizacji zadania
Towarzystwo korzystało z dotacji w wysokości 5 tys. zł. na organizacja II Sejmiku Stowarzysze
ń Regionalnych
w 2017 r. organizowanego w ramach obchodów 800-lecia miasta.
W roku 2019 Towarzystwo otrzymało dotacje wysokości 10 tys. zł. na realizację
zadania publicznego pn.
Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego —II etap. Zadanie zrealizowane zostało w
całości i w terminie rozliczone.
W roku bieżącym TPPT realizuje zadanie publiczne pn. Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego —III etap., na które również otrzymało dotację w wysokości 10 tys. zł
. Zadanie realizowane
jest Zgodnie Z przyjętym harmonogramem.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

rodzaj kosztu

Wykonanie 50 sztuk tabliczek do
zamieszczenia na odrestaurowanych
1.
przez TPPT nagrobkach zabytkowych na
Starym Cmentarzu
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

wartość
pin

Z dotacji

1250,00

1250,00

0,00

1250,00

1250,00

0.00

Z innych
zródel

Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłą cznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku
publicznego;
oferent* / eferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( j4)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań
podatkowych;
oferent* / ~ansi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ja)* z opłacaniem należności z tytułu składek
na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ tnną-właSsiwą-ewideneW4
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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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(podpis osoby up ważni nej lub podpisy
osób upoważnionych składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data

(›!-2

(Qz

_

