
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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Województwa Opolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

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 email, numer telefonu

Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach
46-022 Luboszyce
ul. Czarnowąska 5a
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000215473

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

Jan Burniak ul.Czarnowąska 5A; 46-022 Luboszyce nr. tel.
606296962 email: elzbieta.gora@wp.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i
rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie
pomocy społecznej.

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2020-12-17 Data

zakończenia 2020-12-31

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

W ramach statutowych działań Zrzeszenia pozyskamy około 110 ton żywności od darczyńców, z którymi współpracujemy
oraz przekażemy do końca 2020r. Systematycznie żywność przekazujemy do ok. 70 organizacji i szkół skupiających ok. 30
000 potrzebujących w województwie opolskim.
W sposób wymierny wspomagamy członków i podopiecznych organizacji pozarządowych oraz szkół specjalnych, a także
szkoły i ośrodki wychowawcze prowadzące dożywianie. Zrzeszenie „Bank Żywności w Opolu” jest jedyną organizacją w
województwie opolskim, która profesjonalnie od jedenastu lat zajmuje się walką z marnowaniem żywności i w sposób
wymierny wspomaga organizacje pomocowe.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Liczba pozyskanej żywności od
odbiorców 110 ton Zestawienie pozyskanej żywności

Liczba podmiotów, którym zostanie
przekazana żywność 50 rejestr wydań towarów dla odbiorcy

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Zrzeszenie BŻwO wykonuje zadania zlecone przez administrację publiczną, realizując projekty ogłoszone w ramach
konkursów ofert ogłaszane przez Samorząd Wojewódzki w imieniu którego występuje Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego: Umowa Nr IPS.BT.4021-1/15 zawarta w dniu 14.04.2015 w Opolu na kwotę 10000
zł Umowa Nr IZM.I.273.54.2016 zawarta w dniu 30.03.2016r. w Namysłowie na kwotę 3000 zł Umowa Nr 15/2016 zawarta
w dniu 23 czerwca 2016 z Urzędem Marszałkowskim w Opolu na kwotę 6000 zł Umowa Nr IPS.BT.4021-2/16 zawarta w
dniu 20 lipca 2016 z ROPS w Opolu na kwotę 10 000 zł. Umowa Nr IZM.I.273.161.2017 zawarta w dniu 26.04.2017 z
Powiatem Namysłowskim w Namysłowie na kwotę 3000 zł Umowa Nr IPS.BT.4021-1/17 zawarta w dniu 28 czerwca 2017
z ROPS w Opolu na kwotę 10 000 zł. Umowa Nr IZM.I.273.56.2018 zawarta w dniu 09.05.2018 z Powiatem
Namysłowskim w Namysłowie na kwotę 3000 zł Umowa Nr IPS.AJ.4021.PS-3/18 zawarta w dniu 11 czerwca 2018 z
ROPS w Opolu na kwotę 10 000 zł. Umowa Nr IZM.I.273.75.2019 zawarta w dniu 13.05.2019 z Powiatem Namysłowskim
w Namysłowie na kwotę 3000 zł Umowa Nr IPS.AJ.4021.PS-2/19 zawarta w dniu 25 czerwca 2019 z ROPS w Opolu na
kwotę 20 000 zł. Umowa Nr IZM.I.273.71.2020  zawarta w dniu 23.06.2020 z Powiatem Namysłowskim w Namysłowie na
kwotę 3000 zł
         Aktualna powierzchnia magazynów to 516,3m2 w tym powierzchnia biurowa 84,7 m2. Magazyn wyposażony jest w
komorę chłodniczą o powierzchni 16 m2 oraz pomieszczenie chłodnicze o temp. 0-8ºC o powierzchni 39,6 m2,
wózki paletowe, wózek widłowy , samochód chłodnia 3,5 t, samochód ciężarowy „IVECO”, samochód mroźnia 1,7 t,
samochód chłodnia 3,5 t i wózek widłowy elektryczny. Biuro wyposażone jest w cztery stanowiska komputerowe,
kserokopiarkę oraz stały dostęp do sieci internetowej. Pracujemy na profesjonalnym programie magazynowym ENOVA,
który powstał specjalnie na zlecenie Banków Żywności, w celu usprawnienia naszej codziennej działalności. Prowadzimy
również pełną księgowość magazynową.
Rzeczowe:
- Komora chłodnicza – nabyty środek trwały, stan bardzo dobry, wycena początkowa 15.153,62 zł;
- Wózek do transportu palet – nabyty środek trwały, wartość 800 zł;
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- Powierzchnie magazynowe – użyczone wg Porozumienia z dnia 31.03.2015. zawartego
pomiędzy Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego OUW, a Prezesem Banku Żywności w Opolu, pow. ok. 431,6 m2;
- Wózek widłowy – 18500 zł.
- Pomieszczenie chłodnicze o powierzchni 39,6 m2 o temp. 0-8ºC.
- Samochód chłodnia 3,5 t – 42 157 zł
- Samochód ciężarowy 19,5 t – 325 155,95 zł
- Samochód mroźnia 1,7 t – 27 000 zł
- Samochód chłodnia 3,5 t – 162 237,00 zł
- Wózek widłowy elektryczny – 107 010,00 zł

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Umowa zlecenie z koordynatorem do spraw pozyskiwania żywności 2 600,00 zł

2 Umowa zlecenie z kierowcą za przewóz i dowóz żywności 2 600,00 zł

3 Umowa zlecenie z koordynatorem magazynu 6 200,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 400,00 zł 10 000,00 zł 1 400,00 zł
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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/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

Data: 2020-12-04 12:36:32

Przypisy
1. 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.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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