
Plockie Towarzystwo Wioslarskie 

09-402 Plock, ul. J. Kawieckiego 1 A 


tel./fu (0-24) 2624924 

NIP: 774-23-06-991, rl!gon: (107024Otl':! 


,. .... Plock 03.01.2011.. ...... . 

(piec~c organizacji pozarzttdowej'" (data i miejsce zlozenia oferty) 


lpodmiotu*Ijednostki organizacyjnej *) 


OFERTA 

ORGANlZACJI POZARZ..'\DOWEJ*I PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANlZACYJNEJ* 

REALlZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Organizacja zawodow sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta 

Plocka.


------------------------------------------(fodZaJ-iadanla)-------------------------------------

w okresie od 04.03.do 04.03.2011 roku 

skladana na podstawie przepis6w dzialu n 
rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnoSci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pOm. zm.) 

WFORMIE 
. POWIERZENIA WYKONY\VANIA 2.ADANIA* 
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA * 

PRZEZ 

...PREZYDENT MIASTA PLOCKA,.. 


(nazwa organu zlecaj~cego) 


WRAZZ 
WNIOSKIEM 0 PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKOW PUBLICZNYCH 


W KWOCIE 10.000,00 zl .••. 


http:04.03.do


I. Dane na temat organizacjil* podmiotu/* jednostki organizaeyjnej/ * 

1) Pelna nazwa Plockie Towarzystwo Wioslarskie 

2) Forma prawna Stowarzyszenie kultury flzycznej 

3) Numer w Krajowym Rejestrze S<tdowym lub innym rejestrze* 0000275868 

stowarzyszeii kultury fuycznej nie prowacWtcych dzialalnosci gospodarczej 

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia 12.03.2007 nr wpisu w pozycji rejestru 1 

5) nr NIP: 774 - 23 - 06 - 991 nr REooN: 007024009 

6) Doldadny adres: miejscowosc 09-402 Plock, ul. Kawieckiego lA 

gmina Plock, powiat plocki, 

wojew6dztwo mazowieckie 

7) Telefon: ............... 0242624924 Fax ............ 024 262 49 24 

E-Mail: ......... ptw.1882@wp.pl http:// 

8) Nazwa banku i numer rachunku: Dank DPH S.A. Oddzial w Plocku 

8310600076000032000086 9495 

9) Nazwiska i imiona os6b upowaZnionych do podpisywania umowy 0 wykonanie zadania 

publicznego 

Waldemar Rogowski - Sekretan Zarqdu Marek Laczek - Skarbnik 

10) Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezposrednio wykonuj<tcej zadanie, 0 kt6rym 

mowa w ofercie 

Plockie Towarzystwo Wioslarskie ul. Kawieckiego la 09-402 Plock tel: 024 2624924 

lub 510076738 

11) Osoba upowai:niona do sldadania wyjaSnieii i uzupelnieii dotycZllcych oferty (imi(( i nazwisko 

oraz nr telefonu kontaktowego ) .. Waldemar Rogowski 510 076 738 

mailto:ptw.1882@wp.pl


12) przedmiot dzialalnoSci statutowej 

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna 

Cala dzialalnosc Towarzystwa jest nieodplatna. Wszyscy czlonkowie Towarzystwa 

uczestnicZ4 w dzialalnosci stowarzyszenia, korzystaj~zjego obiekt6w za danno. Ka.zdego 

czlonka Towarzystwa obowi~j~jednak symboliczne skladki czlonkowskie: 

- zawodnicy 5z1 / miesi~c (8 zl po ukonczeniu I8lat) 

- inni czlonkowie:20 zl / miesi~c ( 10 zl rencisci i emeryci) 

- czlonkowie honorowi nie plac~ skladek. 


b) dzialalnosc odplatna 
Towarzystwo nie prowadzi dzialalnosci odplatnej,jednak ponosi koszty z tytu1u: 

-podatk6w 
- oplat za energi~, wod~, opal telefon i utrzymanie wlasnych obiekt6w 
- zatrudnienia 4 os6b: kierownik przystani % etatu, szkutnik pelen etat i spfZ4taczka % etatu 
oraz Ksi~owa umowa zlecenie w przeliczeniu na peIne etaty stanowi 2 Y2 etatu) 
- material6w biurowych, technicznych, itp. 

13)jeZeli organizacja po~dowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi dzialalnosc 
goSpodarcZ4: 

a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorc6w 
b) przedmiot dzialalnoSci gospodarczej 

a) nie prowadzimy dzialalnoSci gospodarczej 

b) nie dotyczy 

II. Opis zadania 

1. Nazwa zadania 

"XIX Plockie Ergowiosla - 2011" 

2. Miejsce wykonywania zadania 

I Etap: Gimnazja i szkoly ponadpodstawowe z Plocka oraz powiat6w: plockiego, 
gostyniD.skiego i sierpeckiego 
II Etap: Fina1:y w Zespole Szk61 Technicznych w Plocku 



3. Cel zadania 

1. Popularyzacja wioslarstwa halowego wsrod mlodziei:y szkolnej Szk61 girnnazjalnych, 
ponadpodstawowych i wyzszych z terenu Plocka i pOlnocno zachodniego Mazowsza 

a) zapoznawanie mlodziei:y ze sprz~tem ( ergometrem ), ktory w Polsce tak jak na calym swiecie 
staje si~ bardzo popularnym srodkiem do cwiczen nie tylko specjalistycznych (wioslarskich), ale 
r6wniez fitnessowych i og61norozwojowych, 
b) pokazy i pogadanki z mlodziei:4 na temat wioslarstwa jako dyscypliny olimpijskiej przy okazji 

turniej6w eliminacyjnych - mistrzostw pojedynczych szk61, 
c) na etapie eliminacji, kaZdy uczen rna okazj~ powioslowaC na sp~cie wyczynowym pod 

fachowym nadzorem i sprawdzic si~ oraz zmierzyc z r6wiesnikami. 
2. Zach~ do uprawiania sportu przez mlodziez 
a) stworzenie mlodziei:y mozliwosci do rywalizowania, sprawdzenia si~, posmakowania tej 
dyscypliny, kt6ra doczekala si~ Mistrzostw Swiata i Polski 
b) zach~anie do przyjscia na przystail PTW 
3) Wst~pna selekcja kandydat6w do klas sportowych - wioslarskich 
a) dokladny przeglC¢ mlodziei:y w czasie eliminacji selekcja somatyczna do dyscypliny, 
b) werbowanie najlepszych do klas sportowych ZST, jako szansy na dalszy rozw6j i sukcesy w tej 
i innych dyscyplinach sportowych 
4) Uczczenie pami~ci sp. Kazimierza Mlynarkiewicza - wielkiego przyjaciela i wychowawcy 
wielu pokolen sportowcow 
Plockie Towarzystwo Wioslarskie zajmuje si~ organizacj~ szkolenia sportowego i popularyzacj~ 
sportu wioslarskiego oraz rekreacj~ sportow~ dla mieszkailc6w z terenu swojego dzialania. 
Sw~ dzialalnosc opiera na pracy spolecznej, moze jednak zatrudniac pracownik6w do prowadzenia 
swoich spraw. Gl6wne cele to: 
1. zapewnienie dzieciom i mlodziei:y udzialu w sporcie wysokokwalifikowanym 
2. zapewnienie czlonkom Towarzystwa mozliwosci udzialu w sporcie rekreacyjnym 
3. ksztaltowanie u czlonk6w Towarzystwa wysokich wartosci moralno - etycznych i patriotycznych 
4. ksztaltowanie nawykow udzialu w kulturze fizycznej jako formy wszechstronnego rozwoju 
czlowieka 
5. zapewnienie spoleczenstwu miasta plocka i przyleglych powiat6w splendoru z osi~~tych 
wynik6w sportowych oraz udzialu w widowiskach 0 wysokich walorach estetycznych 
Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 
- prowadzenie sekcji wioslarskiej wyczynowej oraz sekcji rekreacyjnych 
- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udzial w innych imprezach 
- organizacj~ nabor6w, selekcji i szkolenia wioslarskiego mlodziei:y 
- popularyzacj~ wioslarstwa i kultury fizycznej na terenie dzialania 
- prowadzenie pracy wychowawczej wsr6d czlonkow w duchu wysokich wartoSci moralnych i 
patriotycznych 
- opracowanie program6w organizacyjnych, sportowych, historycznych oraz organizowanie zebrail 
i odczyt6w 
- wsp6lprac~ z innymi podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranic~ 
- prowadzenie ewidencji czlonkow Towarzystwa oraz osi~~tych wynikow sportowych 
- realizowanie zadail zleconych przez wladze pailstwowe i samo~owe oraz organizacje 
nadrz~dne, kt6rych jest czlonkiem i inne 



4. Szczeg610wy opis zadania /sp6jny z kosztoryseml 
Impreza , jak co roku, od~dzie si~ dwuetapowo: 
I Etap - to eliminacje przeprowadzane przy udziale bylych i obecnych olimpijczyk6w oraz 
trener6w naszego Towarzystwa w terminie : od 10 stycznia - 10 lutego 2011 roku. Eliminacje 
polegaj~na przeprowadzaniu mistrzostw kolejnych szk61 gimnazjalnych z Plocka, powiatu 
plockiego i przyleglych powiatow, kt6re zglos21l chQt udzialu wergowioslach. Trenerzy z 
Plockiego Towarzystwa Wioslarskiego udaj~si~ z wlasnym sprz~tem (ergometry, srodki 
transportu ) do um6wionej szkoly i przeprowadzaj~ turniej na ergometrach. Czol6wka tej szkoly 
bierze p6Zniej udzial w fmalach w ZST w Plocku, ktore poprzedzaj~: 
1. 	Zlo:zenie wniosk6w (oferty) 0 dofmansowanie imprezy do urz~d6w paiistwowych oraz 

sponsor6w prywatnych: grudzieil 2010 - styczeil 2011 
2. Rozeslanie do szk61 oraz uczelni niez~dnych infonnacji 0 w/w imprezie: regulamin, termin 

zgloszeil, hannonogram wyjazd6w do kolejnych szk61, itd.: grudzieil2010 - styczeil2011 
3. Przyjmowanie zgloszeil do eliminacji, opracowanie hannonogramu wyjazd6w: grudzieil 

2010 - styczeil 2011 
4. Eliminacje przez mistrzostwa w gimnazjach: od 10 stycznia 10 lutego wg hannonogramu, 

(wyjazdy do szk(1) 
5. 	Opracowanie szczeg61owego programu minutowego imprezy fmalowej, rozeslanie do 

zainteresowanych szk61 i uczelni: 11.02 - 01.03.2011 
6. 	Zabezpieczenie ~dziowskie imprezy 
7. Zabezpieczenie komputerowej i audio-wideo obslugi imprezy 
II Etap - to finaly rozgrywane w Zespole Szk61 Technicznych Plocku w dniu 04 marca 2011 r. 
W fmalach bio~ udzial trzyosobowe zespoly - reprezentacje zenskie i m~skie z gimnazjow, 
szk61 ponadgimnazjalnych i wyzszych uczelni oraz zawodnik6w wyczynowych r6mych 
kategorii wiekowych, a takZe weteran6w, dziennikarzy, sponsorow oraz VIP-ow, nauczycieli, 
reprezentantow sluZb mundurowych. 
Finaly w/w imprezy od~q si~ dzi~ki nlw zabezpieczeniom: 
- profesjonalny pomiar wynik6w elektroniczny 
- zabezpieczenie medyczne zawod6w 
- zabezpieczenia nocleg6w i wyZywienia 
- opracowanie graficzne i merytoryczne "Programu Ergometrow" oraz plakatu (drukarnia) 
- zakup medali, puchar6w, nagrod rzeczowych 
- zakup najbardziej awaryjnych cz~sci do ergometr6w (doswiadczenie z poprzednich lat) 
- ustawienie ergometr6w, zaplecza techniczno - pomiarowego 
- wyznaczenie szatni, sanitariatow, itp. 
- zabezpieczenie ochrony 
- kampania medialna w prasie, radio i telewizji oraz na stronie internetowej ZST 
- zorganizowanie biura zawodow 
- odprawa techniczna, ~dziowska, trenerska 
- uroczyste Otwarcie Imprezy 
- rozegranie bieg6w glownych - memorialowych 
- wr~zenie puchar6w, medali i nagr6d 
- oficjalne zakoilczenie imprezy 
Po zawodach: 
- upomt:dkowanie sali (sluZby techniczno - por2J:l(lkowe) 

- relacja w mediach: telewizja, radio, prasa, internet 

- rozliczenie fmansowe imprezy (sprawozdania i rozliczenie ze sponsorami) 

- podsumowanie i ocena imprezy przez ~d PTW oraz oddZwi~k w opinii pUblicznej 

(wnioski) 




5. Harmonogram planowanych dzialaiI / z podaniem tenninow ich rozpocz~cia i zakoitczenial wraz z 
liczbowym okresleniem skali dzialaiI planowanych przy realizacji zadania (naleZy uZyc miar 
adekwatnych do danego zadania, np. liczba swiadczeit udzielanych tygodniowo, miesi~znie, liczba 
adresatow) 

1. 	Zlozenie wnioskow 0 dofinansowanie imprezy do urz~dow paiIstwowych oraz sponsorow 
prywatnych: grudzieit 2010 styczeit 2011 

2. 	Opracowanie formuly i regulaminu imprezy: grudzieit 2010 
3. Rozeslanie regulaminow do szk61, uczelni i innych organizacji 
4. Wyjazdy na terenie Plocka oraz powiatu plockiego i oSciennych: eliminacje I etap 
5. Przygotowanie imprezy: styczeit - marzec 2011 roku (patrz pktA. niniejszego opisu) 
6. 	Rozegranie imprezy: 4 marca 2011 (patrz pktA opisu oraz regulamin imprezy) 
7. 	Rozliczenie imprezy: 06.03 - 20.03.2011 (patrz pkt. 4 "po zawodach") 

pnygotowanie imprezy: 

- 9 czlonk6w Z~du Plockiego Towarzystwa Wioslarskiego - w ramach dzialalnosci spolecznej 

- biuro PTW ( 1 pracownik etatowy % etatu, 1 pmcownik umowa zlecenie) 

Rozegranie imprezy 04.03.2011 ( wczesniejsze eliminacje: styczen -Iuty 2011 Gimnazja) 

-14 os6b : obsluga ~dziowska zawod6w - odplatnie 

- 2 osoby: obsluga organizacyjna 

-	 4 os6b: obsluga techniczna zawodow - odplatnie (01.03 - 07.03.2011 ) 

- obsluga medyczna zawod6w (lekarz z zespolem ratunkowym) - odplatnie 

-	 1 osoba: biuro zawodow 

-	 1 osoby: garmazeria - catering - odplatnie 

- 2 osoby: obsluga komputerowa i UJ7lldzeit wideo - odplatnie 

- 2 osoby ochrona 	 - odplatnie 

- 250 zawodnikow: FINAL (okolo 800 zawodnikow w eliminacjach): 

-	 publicznosc 

6. Zaldadane rezultaty realizacji zadnia 

1. Popularyzacja wioslarstwa halowego jako dyscypliny rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Swiata) 
wsr6d spolecznoSci P61nocnego Mazowsza oraz wsrod mlodzieZy wojew6dztw osciennych 
2. Wylonienie najlepszych zawodnik6w w biegach memorialowych 
3. Wi~ksze usportowienie mlodzieZy gironazjalnej poprzez wsp6lne uczestniczenie z czolowymi 
zawodnikami kadry narodowej oraz bylymi medalistami Olimpiad. Mistrzostw Swiata i Europy 
4. Usportowienie spoleczeitstwa 
5. Swietna zabawa i emocje dla kibic6w. 



III. Kalkulacja pnewidywanych kosztow realizacji zadania 

l.Calkowity koszt zadania 14.001,00 zl. (slownie zl.: czternaScie tysi~cy jeden zlotych 00/100) 


2.Kosztorys ze wzgl~du na rodzaj kosztow 

• L.p. Rodzaj koszt6w (Koszty 
merytOlyczne i administracyjne 
zwi~e z realizacjll zadania) 
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Koszt 
calkowity 
(wzl) 

Z tego z 
wnioskowanej 

dotacji 

Z tego z 
finansowych 

srodk6w 
wlasnych, 

srodk6w z innych 
zrodel oraz wplat 
i oplat adresat6w 

(wzl) (w zl)* 

1 Koszty eliminacji w 
gimnszjach: 
- transport do szk61 
- znaczki pocztowe, listy 
polecone, papier ksero, koperty 
itp.) 

435 
80 

1,80 
3,70 

Kmlzl 
KplJzl 

783,00 
296,00 

0,00 
0,00 

783,00 
296,00 

2 Zakup medali i pucharow 72 62,00 KpUzl 4.464,00 4.352,00 112,00 

3 Wynajem ul7Jtdzen 
pomiarowych 

1 2.500,00 KpUzl 2.500,00 2.500,00 0,00 

4 Uslugi wydawnicze: 
- plakat 
- materialy biurowe (zaproszenia, 
papier ksero, tusze do drukarki 
itp.) 
- program zawod6w, numery 
startowe 

100 
60 

100 

2,68 
5,00 

12,00 

Sztlzl 
KpUzI 

Kpl.lzl 

268,00 
300,00 

1.200,00 

268,00 0,00 
300,00 

1.200,00 

5 Obsluga sfdziowska: 
- ekwiwalent, koszty przejazdu 

Wg obowil\ZUjl\Cych ryczaJt6w 
1360,00 1360,00 00,00 

6 Obsluga medyczna: 
- zesp6l ratunkowy (karetka + 2 
ratownik6w + lekarz) 

5 220,00 GodzJzl 1.100,00 1.100,00 0,00 

7 Ochrona zawodow 10 50,0 Godzlzl 500,00 420,00 80,00 

8 

~ 
Napoje dla zawodnikow 320 1,50 Zl 480,00 480,00 

Nagrody rzeczowe druzynowe , 175,00 KpUzl 750,00 750,00 

OgOiem 14.001,00 10.000,00 4.001,00 

Uwagi mogltce miec znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
• Srodki od sponsorow traktujemy jako wlasne 
• Skala zainteresowania impr~ pnez szkoly 

Poza fmansowy wklad wlasny w realizacj~ zadania (np. swiadczenia wolontariuszy) 
• Obsluga instruktorska obu etapow imprezy - 6 trenerow wolontariuszy 
• Pomoc doroslych zawodnikow PTW w pneprowadzeniu imprezy imalowej 
• Zaanga.zowanie Rady Pedagogicznej Zespolu Szkol Technicznych 



IV przewidywane ir6dla fmansowania zadania: 
1. 
ZrOdlo fmansowania ZI % 
Wnioskowana kwota dotac'i 10.000,00 71,42 
Finansowe srodki wlasne, srodki z innych zrodel oraz wplaty i 
oplaty adresatOw* 

adresatow zadania ........................... zlJ 

4.001,00 

.001,00 

28,58 

1000/0 

2. Infonnacja 0 uzyskanych przez organizacje od sponsorow, srodkach prywatnych lub publicznych, 

ktorych kwota zostala uwzgl~dniona w ramach srodkow wlasnych* . 


ISponsony (wysUWilisrny do wielu firm, zazwyczaj udaje si~ zebrae 1.500,00 - 2.000,00. zl) 

3, Rzeczowy I np.lokal, sprz~t, rnaterialyl oraz osobowy Inp. wolontariuszel wklad wlasny w realizacj~ 
zadania z orientacyjn~ wycen~ 

I. 	 Doswiadczenie organizacyjne kadry do przeprowadzenia w/w zadania nieodplatnie 
(wolontariusze ) 

2. 	 Sala gimnastyczna nieodplatnie 
3. 	 Sp~t techniczny nieodplatnie 
4. 	 W1asny srodek transportu (samochod BUS) - 1.500,00 
5. 	 Warsztaty szkolne (przygotowanie romego rodzaju plansz) - 1.000,00 
6. Osoby ftzyczne (nauczyciele i trenerzy wioslarstwa) - 1.000,00 

7, S t s rto nieod atnie 


V. lone wybrane informacje dotycz21ce zadania 

1. Partnerzy biorqcy udzial w realizacji zadania (ze szczegolnym uwzgl~dnieniern organow 
administracji publicznej) 

IZespOi Szk61 Technicznych w Plocku 

2. Zasoby kadrowe - posiadane do wykorzystania przy realizacji zadania linfonnacje 0 kwalifikacjach 
os6b, ktore ~zatrudnione przy realizacji zadat'i oraz 0 kwalifikacjach wolontariuszy/. 

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania posiadaj~wieloletnie doswiadczenie w 
organizacji tej imprezy. S~ to: 

• 	 nauczyciele i trenerzy wioslarstwa (wyksztalcenie wyzsze, II kl. Trenerska) 
• 	 wolontariusze (byli wioslarze, rnedalisci Mistrzostw Swiata i Polski) 
• 	 pracownik biura - najwi~ksze doswiadczenie w organizacji tej imprezy 
• 	 s~iowie z licencj~PZTW 
• 	 wykwalifikowana obsluga rnedyczna (lekarz sportowy, zesp61 ratunkowy) 
• 	 s 'alista od obslu i korn uterowe' teO im re 'ed w Polsce rn.in. obslu e 



Mistrzostwa Polski na ergometrach) 
3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju Ize wskazaniem, kt6re z tych 
zadaD. realizowane byly we wsp6lpracy z administracj~ publiczrntl. 

Wszystkie imprezy n/w byly organizowane we wsp6lpracy z Urz~em Miasta Plocka: 

- Organizacja corocznej imprezy "Plockie Ergowiosla " przez 18 kolejnych lat 
- Organizacja corocznych regat wioslarskich: Memorial Juliusza Kawieckiego - Puchar Polski 

przez 27 lat, II Mistrzostwa Polski w sprincie wioslarskim" 
- Organizacja corocznej imprezy: Turniej Uczniowskich Klub6w Wioslarskich ( UKS-6w) 0 

Puchar Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego -12 razy 
- Mi~ojew6dzkie Mistrzostwa Mlodzik6w 
- Dzien Dziecka 
- Wianki na Wisle 
- Otwarcie sezonu wioslarskiego - Dni Olimpijczyka 
- Obchody rocznicowe niepodleglosci Polski 

4. Informacja 0 tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawc6w 
lokreslenie rodzaju podwykonawc6w wraz ze wskazaniem zakresu , w jakim b~~ uczestniczyc w 
realizacji zadania/. 

Sala Gimnastyczna i zaplecze techniczno - socjalne: wynaj~ie od Zespolu Szk61 
T echnicznych (nieodplatnie) 
WyZywienie: fIrma cateringowa 
Obsluga techniczna (komputery i ~enia specjalistyczne do pomiaru czasu - jedyne w 
Polsce) - wynaj~ta fIrma z wieloletnim doswiadczeniem 



Oswiadczam(my), ie: 

1) proponowane zadanie w caloSci miesci si~ w zakresie dzialalnosci naszej organizacji pOzaI'Zl\.dowej*/ podmiotu*/ 

jednostki organizacyjnej*/, 

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/nie pobieranie* oplat od adresatow zadania 

3) organizacja pozaf2'.lldowa*/ podmiot*! jednostka organizacyjna*/ jest zwiltzana(-ny) niniejs1ll oferlltprzez okres do dnia 

03.03.2011 r. 

4) wszystkie podane w ofercie informacje ~ zgodne z aktualnym stanem prawnym i fuktycznym. 


F: -",.>':~ ~.)-··a:·:'}3i·:':"J ?:i~\::.;,.:;kie 
(19-402 Plock, ul. J. Kawieckiego 1 A 

tel/fax (0·24) 2624924 
',~IP: 774-23-06-Q91, regun: 0070241Xl9 

Zabtczniki i ewentualne referencje: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciltg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajl'lce status prawny 
oferenta i umocowanie osOb go reprezentujl'lcych. 
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe !bilans, rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat, informacja dodatkowal 
za ostatni rok*. 
3. Oswiadczenie Partnerskie ZespOl Szkol Technicznych 
4. Statut 
5. Regulamin zawodow 
6. Oswiadczenie 0 nie podleganiu wykluczeniu 
7. ZaSwiadczenie 0 aktualnym koncie 

Poswiadczenie zloZenia oferty 

Adnotacje urz~dowe (nie wypelniac) 

* niepotrzebne skreslic 




