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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf 
  
UCHWAŁA Nr LII/432/2017 RADY MIASTA MARKI z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 
http://bip.marki.pl/pl/bip/px_uchwala.432.2017.pdf 
  
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001300 
  
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego 
wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000570 
  
UCHWAŁA NR XXV/1170/2012 RADY MIASTA MARKI z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i 
rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania 
http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0007.2012.170.pdf 
  
UCHWAŁA nr XXXI/225/2016 RADY MIASTA MARKI z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta 
Marki na lata 2016-2021. 
http://bip.marki.pl/pl/bip/px_uchwala.225.2016.pdf 
  
Każdorazowo ogłoszenie o danym konkursie:  
http://bip.marki.pl/pl/bip/konkursy_ofert 
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Dopasowanie 
oferty do 

wymogów 
konkursu: 



I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
Pola do wypełnienia: 

1. Organ 
administracji 
publicznej, 
    do którego jest 
adresowana oferta  

  

2. Rodzaj zadania 
publicznego 1) 

  

3. Tytuł zadania 
publicznego 

  

4. Termin realizacji 
zadania publicznego 

Data 
rozpoczęcia 

  Data  
zakończeni
a 

  

1. Burmistrz Miasta Marki 

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z 
ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj 
zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o 
otwartym konkursie ofert. 

2. Przepisać z ogłoszenia konkursowego 

3. Jeśli ogłoszenie zezwala na tytuł własny wpisać go  

4. Data rozpoczęcia - najwcześniej data złożenia oferty, 
data zakończenia- najpóźniej data z ogłoszenia do kiedy 
można realizować zadanie.  



II. Dane oferenta(-tów)  
Pola do wypełnienia: 

1. Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub 
adres do korespondencji  

  
  

 
  

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej, numer faksu)  

  
  
  
  
  
  

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o 
którym mowa  
 w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę 
organizacyjną oferenta)  

  

  

  

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego: 

1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 

  

  

  

2)         działalność odpłatna pożytku publicznego: 

  

  

  

1. Wszystkie dane zgodne z dokumentami 

2. Najlepiej podać dane osoby, która pisała 
wniosek/będzie odpowiedzialna za jego 
realizację 

3. Jeśli organizacja ma swoje oddziały 
terenowe, jeśli nie wpisać  - nie dotyczy 

4.1. i 4.2. Wpisać dane z KRS lub z 
własnego statutu. Każda organizacja 
prowadzi działalność nieodpłatną. Wiele 
prowadzi także działalność odpłatną. To 
trzeba sprawdzić u siebie. 



III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec 
organu administracji publicznej,  
w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do 
reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu administracji 
publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 1) 

  

  

  

1) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w 

statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa. 

Organizacja może wskazać osoby 
zgodnie z KRS, statutem jak i powołać 
pełnomocnika. Wówczas wymagany jest 
dokument poświadczający udzielenie 
pełnomocnictwa, np. uchwała Zarządu. 



IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja 
przewidywanych kosztów zadania publicznego 

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem 

miejsca jego realizacji                                                                         
  

  

  

  

  

  

Proponujemy zacząć od punktu 2.  

Najważniejsze jest postawić sobie 
pytanie, jaki jest cel projektu? 

Kto ma być odbiorcą? 

Po co mamy to robić? 

Jeśli to opiszemy powróćmy do punktu 
1 – streśćmy to i dodajmy miejsce, 
gdzie będziemy to realizować 

 

 

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania 
publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania 

  

  

  

  

  



IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja 
przewidywanych kosztów zadania publicznego 
3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji 

związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności 
ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do 
podwyższenia standardu realizacji zadania) 

  

  

Gmina Miasto Marki w najbliższym czasie 
nie przewiduje dofinansowania inwestycji 
– wpisujemy: nie dotyczy 

4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania 
publicznego 

  

  

  

Najlepiej aby cele zostały opisane według koncepcji SMART: 

Skonkretyzowany (ang. Specific) – jego zrozumienie nie powinno 
stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne 

Mierzalny (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, by 
można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub 
przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego 
realizacji, 

Osiągalny (ang. Achievable) – możliwy do zrealizowania 

Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem 
naprzód,  

Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć 
dokładnie określony termin osiągnięcia go. 



Bardzo ważne tabele, w większości konkursów już obowiązkowe 

Pole do wypełnienia 
5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy 

opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe 
oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia 
jego celu) 

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 
publicznego 

Zakładane rezultaty 
zadania publicznego 

Planowany 
poziom 

osiągnięcia 
rezultatów 
(wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania 
rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu 
wskaźnika 

      

      

      

Im lepiej opiszemy cel tym łatwiej 
będzie określić rezultaty. 

 

Dodatkowa tabela (coraz częściej 
wpisywana, jako obowiązkowa) 
pokazuje jakimi wskaźnikami będziecie 
mierzyć rezultaty.  

Np. cel – przygotowanie przyszłych 
matek do porodu 

Rezultat – przeszkolenie 10 kobiet 
ciężarnych wraz z partnerami.  

Planowany poziom – frekwencja 
podczas zajęć 70% 

Sposób monitorowania – listy 
obecności 



Opis działań, to nie to samo co harmonogram! 

6 Opis poszczególnych działań w zakresie 

realizacji zadania publicznego (opis musi być 
spójny z harmonogramem; ponadto opis 
powinien zawierać liczbowe określenie skali 
działań planowanych przy realizacji zadania 
publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych 
tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców; 
przy opisie działania oferent może dokonać 
analizy wystąpienia ryzyka  
w trakcie realizacji zadania publicznego) 

  

  

To jest miejsce na opisanie 
działań, na ocenę ryzyka, ocenę 
skali projektu, sposobu naboru 
uczestników lub sposobu 
komunikowania o projekcie itp. 
Najlepiej zrobić to w punktach, tak 
aby można to było wpisać w 
harmonogram 



Harmonogram (może być uaktualniony po 
rozstrzygnięciu konkursu) 

7. Harmonogram na rok ……………….  
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w 
przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę  
oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania 
realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy 
dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie) 

 

Nazwa działania (w przypadku 
oferty wspólnej przy nazwie 

działania należy wskazać oferenta 
odpowiedzialnego za realizację 

działania) 

Planowany 
termin 

realizacji 

Zakres działania 
realizowany przez 

podmiot niebędący stroną 
umowy) 

  

  

  
  

  
    

  

    

    
    

  
  

Wpisać wszystkie działania z 
terminami realizacji i jeśli umowa 
pozwala na realizację zadania przez 
inny podmiot wpisać ten podmiot. 
Nie dotyczy to technicznego 
realizowania części działań np. usługa 
przewozu uczestników nie jest 
realizacją zadania publicznego, 

ale zlecenie koncertu firmie w tym 
się specjalizującej, gdzie oferta 
dotyczy zorganizowania koncertu już 
tak (musi być na to zgoda w 
umowie). 



8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ………………. 
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie 
dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik  
nr 1.2 do oferty dla każdego roku odrębnie) 
Kategoria 

kosztu 

  

 Rodzaj kosztów 
 (należy uwzględnić 

wszystkie planowane 
koszty, w 

szczególności zakupu 
usług, zakupu rzeczy, 

wynagrodzeń) 
  

Liczba 
jednost

ek 
  

Koszt 
jednostkow

y 
(w zł) 

  

Rodzaj miary  Koszt 
całkowity 

(w zł) 
  

z wnioskowanej 
dotacji  
(w zł) 

  

z innych 
środków 

finansowych 
(w zł) 

 z 
wkład

u 
osobo
wego  
 (w zł) 

z wkła
du 

rzeczo
wego 
 (w zł) 

Numer(y) 
lub nazwa(-

wy) 
działania(-

łań) zgodnie  
z 

harmonogra
-mem 

I Koszty merytoryczne 

  
    

Nr 
poz. 
  

  

Koszty po 
stronie: 

  
……………. : 

(nazwa 
oferenta) 

   

  

   

  

   

  

  
  

   

  

   

  
  
  

   

  

  
  

  
  

                      

                      

  
Razem: 

  

            

     
        



8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ………………. 
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie 
dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik  
nr 1.2 do oferty dla każdego roku odrębnie) 

Katego
ria 

kosztu 

  

 Rodzaj kosztów 

 (należy uwzględnić wszystkie 
planowane koszty, w 

szczególności zakupu usług, 
zakupu rzeczy, wynagrodzeń) 

  

Liczba 
jednoste

k 

  

Koszt 
jednos
tkowy 

(w zł) 
  

Rodzaj 
miary  

Koszt 
całkowit

y 

(w zł) 
  

z 
wnioskowanej 

dotacji  
(w zł) 

  

z innych 
środków 

finansowyc
h 

(w zł) 

 z wkładu 
osoboweg

o  
 (w zł) 

z wkładu 
rzeczowe

go 

 (w zł) 

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie  

z harmonogra-
mem 

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne)  

  
Nr 
poz. 

Koszty po 
stronie:  
…………. :   
(nazwa oferenta) 

   

  

   

  

   

  

  
     

  

   

  
  
  

   

  

  
  

  
  

  
  

                  

  
  

                      

  
Razem: 

  

            

            



9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

Lp. Nazwa źródła Wartość 

1 Wnioskowana kwota dotacji zł 

  
2 

 Inne środki finansowe ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 

  
zł 

2.1  Środki finansowe własne13) zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego zł 

2.3 

Środki finansowe z innych źródeł publicznych 

zł 
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub 
jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) 
przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe): 
…………………………………………………………………………………… 

2.4 Pozostałe 
  

zł 

3 

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 

zł 

3.1 Wkład osobowy zł 

3.2 Wkład rzeczowy zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego % 

5 
Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej 
kwoty dotacji 

% 

6 
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do 
otrzymanej kwoty dotacji 

% 

 
• Wpisujemy wnioskowaną kwotę dotacji. Nie może ona 

być wyższa niż kwota określona w ogłoszeniu 
konkursowym.  

• Inne środki finansowe ogółem dotyczą sumy wszystkich 
pozostałych środków finansowych; zarówno środków 
własnych organizacji, wpłat uczestników, innych 
samorządów lub funduszy państwowych lub 
darczyńców i sponsorów (pozostałe). To są środki 
finansowe, a nie rzeczowe 

 
 
•   Należy oszacować wkład osobowy i rzeczowy razem, i 

zsumować. W tym roku w Markach nie przewidujemy 
udziału wkładu rzeczowego a tylko osobowy – czyli 
oszacowanie udziału wolontariatu.  

• Uwaga na punkty 4 oraz 5 i 6. NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100 
PUNKTÓW! 

      Procentowy udział jest zawsze określony w     
 ogłoszeniu konkursowym. 

 
 



10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania) 
(jeżeli oferent(-nci) przewiduje(-ją) pobieranie świadczeń 
pieniężnych od odbiorców zadania, należy opisać, jakie 
będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie 
wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego 
odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń)   

  

  

  

  

  

  

  

Jeżeli będą pobierane opłaty to tylko: 

• W ramach działalności odpłatnej 
pożytku publicznego (jeśli danej 
działalności nie ma opisanej w 
statucie/KRS nie można pobierać 
opłat!); 

• Jakie będą warunki pobierania 
pieniędzy; 

• Jaki będzie koszt indywidualny; 

• Jaki będzie koszt całkowity. 

 

 

[1]) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane 

wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.  



Zasoby kadrowe 

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy 

realizacji zadania publicznego (należy opisać  kwalifikacje 
osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację 
poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy 
oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę 
społecznie)  

  

  

  

  

  

• Należy opisać kwalifikacje i 
zakres zadań poszczególnych 
osób lub ich grup w realizację 
projektu.  

 



Wkład osobowy i rzeczowy 
12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do 

zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy 
opisać sposób wyceny wkładu osobowego, który zostanie 
zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, 
na których podstawie jest szacowana jego wartość)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wkładem osobowym są praca społeczna 
członków i świadczenia wolontariuszy 
planowane do zaangażowania w realizację 
zadania publicznego. Proszę pamiętać o 
realnej wycenie. W tym roku będziemy 
promować wkład wolontariacki. 

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy 
realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać 
zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w 
realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja 
przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu 
rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen 
rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego 
wartość) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki 
transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem 
rzeczowym może być również zasób udostępniony, 
względnie usługa świadczona na rzecz tej 
organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. 
usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) 
planowana do wykorzystania w realizacji zadania 
publicznego. W tym roku nie będziemy rozliczać 
wkładu rzeczowego. 



Dodatkowe informacje 

Jeżeli organizacja organizowała już tego 
rodzaju programy, realizowała inne 
projekty, na które otrzymała 
dofinansowanie należy tutaj wpisać. 

14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, 
w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych  kosztów oraz 
oświadczeń zawartych na końcu oferty  

  

  

  Jeżeli chcemy dopisać coś, na co nie ma 
miejsca w innych miejscach formularza, 
doprecyzować itp. 

Jeżeli nie mamy takiej potrzeby wpisujemy  
- nie dotyczy. 

15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, 
którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje obejmujące 
dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji 
podobnych zadań publicznych   

  

  

  



Informacje końcowe, ale nie lekceważmy ich 
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)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-
ją)* 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 z otwartym konkursem 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 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
................................................................. 

................................................................. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  

osób upoważnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu oferentów) 

 Data ........................................................ 

 

• W punktach 2, 3, 4 i 6 
należy skreślić odpowiednie 
części.  

 Nieskreślenie może być     
przyczyną odrzucenia z 
powodów formalnych! 

 

• Podpisują osoby wskazane 
w KRS/ statucie. Jeżeli nie 
mają pieczątek wskazane 
jest czytelne podanie 
imienia i nazwiska oraz 
funkcji. 

 



OBOWIĄZKI ORGANIZACJI PO WYBORZE OFERTY 

 

• Przesłanie informacji dotyczącej przyjęcia lub nie dotacji,  

• Przesłanie informacji o numerze konta i osobie/osobach, które będą 
podpisywać umowę w imieniu organizacji 

• Jeżeli istnieje taka konieczność przesłanie zaktualizowanego 
harmonogramu 

• Jeżeli istnieje taka konieczność przesłanie zaktualizowanego 
kosztorysu (zgodnego z ogłoszeniem konkursowym i zaleceniami 
komisji konkursowej) 

• Uważne przeczytanie i podpisanie umowy, realizacja projektu 
zgodnie z ofertą i umową 

 



W tym roku stawiamy na promocję 
•  KAŻDY PROJEKT MUSI ZAWIERAĆ INFORMACJĘ: 

 „PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MIASTO MARKI” 

 

•   W MATERIAŁACH GRAFICZNYCH:  

 LOGO MIASTA MARKI  (projekt materiałów graficznych do zatwierdzenia 
przez Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia) 

 

• OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ DO UMIESZCZENIA NA STRONIE 
INTERNETOWEJ MIASTA ZE ZDJĘCIAMI Z PROJEKTU WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH 
WYMAGAŃ:  

- opis wraz ze zdjęciami wysłane na adres e-mail ada.gajek@marki.pl nie później niż 
3 dni od daty imprezy/wydarzenia. 

- minimum 1000 znaków (bez spacji), typ pliku – plik tekstowy word lub open office;  

- minimum 5 zdjęć w rozdzielczości co najmniej 1 000px w formacie JPG 
i maksymalnym rozmiarze 4Mb. Zdjęcia powinny być wstępnie przygotowane: 
wykadrowane, jasne, z odpowiednim kontrastem. 

 

mailto:ada.gajek@marki.pl


Pytania do prowadzącej 


