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Instrukcja wypełniania oferty do konkursu pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem” 

Materiał ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi oficjalnego dokumentu 

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /  
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1817  

z późn. zm.) 

  
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach 
lub w przypisach.  

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 

Zaznaczenie „*”, np.: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą 
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

3. Tytuł zadania publicznego Należy podać nazwę własną zadania, nadaną przez Oferenta 

4. Termin realizacji zadania publicznego 
Data 
rozpoczęcia 

Należy podać daty 
dzienne 
dd/mm/rr 

Data  
zakończenia 

Należy podać daty 
dzienne 
dd/mm/rr 

 
UWAGA: 
Okres realizacji zadania musi się mieścić w okresie 1.01.2018 – 31.12.2018 r. 
Przy określaniu terminu realizacji zadania publicznego warto wziąć pod uwagę terminy dodatkowych działań 
związanych z pracami przygotowawczymi, podsumowaniem i rozliczeniem zadania. 
Należy też pamiętać, że środki z dotacji mogą być wydatkowane dopiero po zawarciu umowy (ok. lutego). 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

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

 
Należy podać: 
1. Nazwę Oferenta/-ów 
2. Formę organizacyjno-prawną, np. stowarzyszenie, fundacja itp. 
3. Numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji (jeśli podmiot nie jest zarejestrowany w KRS) 
4. Adres siedziby Oferenta/-ów 

                                                 
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. 
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5. Adres do korespondencji Oferenta/-ów (jeśli jest inny lub adres siedziby) 
 
Jeżeli Oferent zamierza złożyć ofertę wspólną, należy do oferty załączyć umowę zawartą między Oferentami. Umowa powinna 
zawierać w szczególności: podział zadań między Oferentów, szczegółowy kosztorys (uwzględniający podział kosztów między 
Oferentów) 

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

poczty elektronicznej, numer faksu)  

 

Należy podać: 
1. Dane osoby upoważnionej przez oferenta do kontaktów w sprawach 

dot. wyjaśnień składanych do oferty (osoba odpowiedzialna za 
realizację zadania), tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 
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)  

 
Należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez jednostkę organizacyjną podmiotu. Dotyczy oddziałów terenowych, 
placówek i innych jednostek organizacyjnych Oferenta. 
W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę należy załączyć do oferty pełnomocnictwo zarządu głównego dla 
przedstawicieli oddziału terenowego do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i 
zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego 
dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna. 
 

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego: 

1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 

Informacje w tym zakresie powinny zostać wskazane w oparciu o zapisu statutu. 
Przykładowe obszary: 

• organizowanie i  prowadzenie kursów, warsztatów i konferencji, sesji i sympozjów, seminariów, forów dyskusyjnych;  

• organizowanie konkursów, imprez i zajęć o charakterze gospodarczym, edukacyjnym i naukowym; 

• wspieranie i organizowanie projektów badawczych i naukowych służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości;  

• działalność informacyjna i upowszechnianie osiągnięć polskich przedsiębiorców. 
 

2) działalność odpłatna pożytku publicznego: 

Informacje w tym zakresie powinny zostać wskazane w oparciu o zapisu statutu. 
Przykładowe obszary: 

• działalność wydawnicza; 

• organizowanie warsztatów, spotkań, punktów informacyjnych; 

• organizowanie  konferencji,  prelekcji,  poradnictwa,  szkoleń  z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, przedsiębiorczości;  

• organizowanie szkoleń  i  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  przedsiębiorców. 
 

 
UWAGA: 

• Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z 
zakresu działalności statutowej odpłatnej lub nieodpłatnej Oferenta. 

• Nieodpłatna działalność pożytku publicznego – to działalności społecznie użyteczna, prowadzona przez 
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: „ustawa”), za którą organizacje nie pobierają wynagrodzenia 
(w przypadku konkursu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” właściwym obszarem z art. 4 ust. 1 
ustawy jest: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości).  

• Odpłatna działalność pożytku publicznego – to działalność społecznie użyteczna: 

− prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, w sferze 
zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie/opłaty; 

− sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: 
o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,  lub 
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o integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  oraz ustawie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

− sprzedaż przedmiotów darowizny. 

• Art. 10 ust. 3 ustawy stanowi, że zakres prowadzonej przez organizację działalności nieodpłatnej lub 
odpłatnej zostaje określony w statucie lub w innym akcie wewnętrznym (np. w uchwale Zarządu danej 
organizacji). Oznacza to, że jeśli organizacja pozarządowa zamierza ubiegać się o dotację na realizację zadań 
publicznych na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie musi 
określić, które z prowadzonych przez organizację działań będą realizowane w ramach działalności 
nieodpłatnej i/lub odpłatnej. 

 
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 prawnej2) 

 
 
Należy podać: 

• Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu 

• Informację w jakim dokumencie zostały określone zasady dotyczące reprezentacji: np. statut, pełnomocnictwo. 

 

 
IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego 

 

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji                                                                         

 
Należy krótko scharakteryzować zadanie - czego dotyczy, jakie działania w ramach realizacji projektu będą realizowane.  
 
Należy wskazać miejsce realizacji zadania. 
 
Należy również określić:  

• w który z dwóch komponentów wpisuje się dane zadanie – czy 1) wydarzenia i spotkania technologiczne czy 2) wydarzenia i 
spotkania dot. branży kreatywnej 

• w którą kategorię wydarzeń wpisują się wydarzenia objęte ofertą (tj. I – wydarzenia organizowane po raz pierwszy lub II – 
wydarzenia organizowane co najmniej po raz drugi) – UWAGA – inne kryteria oceny dla wydarzeń w ramach I oraz II kategorii !! 

 

 
 

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

 
Należy przedstawić potrzebę realizacji zaproponowanego zadania publicznego, która potwierdza celowość realizacji zadania. 
 
Opisując i diagnozując sytuację, która ma ulec poprawie w wyniku realizacji zadania, należy odpowiedzieć m.in. na pytania: 

• Skąd wiemy o istniejących potrzebach? (należy podać dane pochodzące np. z raportów, badań, publikacji, informacji od lokalnej 
społeczności) 

• Kogo dotyczy określony problem/potrzeba?  

• Jaka jest grupa odbiorców zadania i czy są to osoby, które faktycznie potrzebują określonego wsparcia? 
 
Należy również opisać grupę odbiorców zadania – kim są odbiorcy zadania? Skąd Oferent ma pewność, że potrzebują takiego 
wsparcia?  W jaki sposób Oferent będzie docierał z informacjami do odbiorców? W jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja do 
projektu? (należy podać jak najwięcej informacji np.: jaka jest szacowana liczba uczestników, opisać specyficzne cechy grupy, wiek). 
Liczebność grupy odbiorców musi być dostosowana do potencjału projektodawcy; wielkość grupy musi też dawać gwarancję 
indywidualizacji działań oraz skutecznego monitoringu osiągania rezultatów z punktu widzenia jednostek. Liczba odbiorców powinna 
mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach. 

                                                 
2) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa. 
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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 zadania3) 

 
Jeśli oferta przewiduje realizację inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego należy uzasadnić celowość dofinansowania 
inwestycji ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się do podwyższenia standardu realizacji zadania.  
Jeśli w ramach zadania nie przewiduje się dofinansowania inwestycji należy wpisać „nie dotyczy”. 

 

 

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

 

Należy opisać jaka zmiana zajdzie w efekcie realizacji projektu, zmiana powinna przyczynić się do rozwiązania problemów czy 
zaspokojenia potrzeb opisanych w pkt 2.  
 
Jaki jest cel realizacji zadania? Cel powinien być: skonkretyzowany (czytelny i jasny, niebudzący wątpliwości), mierzalny ilościowo 
i jakościowo (po wykonaniu zadania możliwe będzie stwierdzenie czy został osiągnięty), realny (możliwy do osiągnięcia), 
określony w czasie.  
Cele szczegółowe prowadzą do osiągnięcia celu głównego.  
Cel projektu musi wiązać się z celami konkursu, w ramach którego można otrzymać dotację. Każdy projekt musi przyczyniać się do 
osiągania celów konkursu. 
 
Należy ustalić mierniki dla każdego celu np. 
 

Cel Wskaźnik/ miernik 
celów 

Wartość 
bazowa 

Szacunkowa 
wartość 
docelowa 

Źródła danych 
o wskaźnikach  

Np. Zwiększenie skali  spotkań 
pn. X w Małopolsce 

Liczba uczestników 
spotkań X 
organizowanych w 
Małopolsce 

200 (2017) 300 (2017) Na podstawie sprawozdań 
z realizacji projektu, danych 
z rejestracji na wydarzenia  

 

 
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) 

 
Rezultaty powinny odnosić się do celów i działań.  
Rezultat/ efekt to zmiana jaka zajdzie w wyniku zrealizowania projektu (np. rezultaty miękkie: jakie będą nowe umiejętności 
nabyte przez adresatów projektu, jakie doświadczanie/ jaką wiedzę zdobędą; rezultaty twarde: liczba przeszkolonych osób, liczba 
zorganizowanych szkoleń). 
Rezultaty muszą być weryfikowalne i mierzalne, należy określić metody, skalę, czas pomiaru. 
 

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4) WYMAGANE W KONKURSIE „MAŁOPOLSKA – TU 
TECHNOLOGIA STAJE SIĘ BIZNESEM”!!! 

Zakładane rezultaty zadania publicznego Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Np. Liczba zrealizowanych spotkań 4 spotkania Sprawozdanie z realizacji projektu 

Np. Liczba osób, które wezmą udział 
spotkaniu  

100 osób Lista obecności, sprawozdanie z realizacji 
projektu, dane z rejestracji na wydarzenie itp. 

                                                 
3)Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 
4)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako 

obowiązkowe.  
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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) 

 
Należy opisać wszystkie działania jakie będą realizowane w ramach projektu. 
 
Działania  pokazują sposób osiągnięcia celu – muszą być logicznie powiązane z celem i z problemem, który ma zostać rozwiązany 
w wyniku realizacji zadania. Przykładowo organizując szkolenia dla przedsiębiorców należy zapewnić: salę, trenera, materiały 
dydaktyczne, odpowiednią kampanię informacyjno-promocyjną zachęcającą potencjalnych uczestników do udziału w szkoleniu, 
catering. Należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania.  
 
Przykładowe działania w projekcie: 
1. Organizacja szkolenia X  
2. Organizacja spotkania Y 
3. Organizacja konferencji Z 
4. Działania informacyjno-promocyjne 
5. Zarządzanie projektem i obsługa administracyjna 
Przy opisie każdego zadania należy dokładnie opisać co w jego ramach będzie realizowane (przykładowo: Organizacja szkolenia - jaki 
będzie temat szkolenia, kto będzie wykładał, do jakiej grupy będzie skierowany, co trzeba zapewnić żeby to działanie zrealizować np. 
wynajem sali, zapewnienie udziału prelegentów, materiały szkoleniowe itd., Działania informacyjno-promocyjne – jakie działania 
promocyjne będą realizowane, przykładowe narzędzia i kanały promocji itp.). 
 
Opis i harmonogram zawierają te działania, które są niezbędne do realizacji zadania.  Opis działań musi być spójny z 
harmonogramem i kosztorysem. 
 
Należy także opisać analizę ryzyka w projekcie. 
Analiza ryzyka jest bardzo istotnym elementem realizacji projektu, ponieważ nie ma projektów, w których ryzyko nie występuje.  
Zarządzając ryzkiem należy: 

• Zidentyfikować ryzyko (np. niewystarczająca ilość osób do przeprowadzenia szkolenia), 

• Oszacować skutki prawdopodobieństwa ich wystąpienia (np. duże, średnie, małe). 

• Przygotować plan przeciwdziałania efektów wystąpienia ryzyka (jakie działania podejmiemy żeby odpowiednio zareagować 
w sytuacji kryzysowej np. kolejna edycja kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do udziału w projekcie, zwiększenie 
zasięgu prowadzonej kampanii) . 

• Zaplanować działania związane z monitoringiem i kontrolą. 

 

 
 

7. Harmonogram na rok 2018 
(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 umowy5) Lp. 

 
1 

 
Organizacja szkolenia X 

 
01.04.-
30.04.2018 

Należy uwzględnić – jeśli dotyczy – zakres usług, 
które organizacja planuje zlecić przedsiębiorcom 
lub innym NGO (odpłatnie) 
Dotyczy sytuacji, gdy całe zadanie jest zlecane.    

                                                 
5) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym 

mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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2 

 
Organizacja spotkania Y 

 
01.05.-
31.05.2018 

 
 

3 

 
Organizacja konferencji Z 

 
01.09.-
31.10.2018 

 

4 

 
Działania informacyjno-promocyjne 

 
01.03.-
31.10.2018 

 

5 

 
Zarządzanie projektem i obsługa administracyjna 
 
 

 
01.03.-
31.12.2018  
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 
(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 
jednostek 

 

Koszt 
jednostkowy 

(w zł) 
 

Rodzaj 
miary  

Koszt 
całkowity 

(w zł) 
 

z wnioskowanej 
dotacji  
(w zł) 

 

z innych środków 
finansowych6) 

(w zł) 

 z wkładu 
osobowego7)  

 (w zł) 

z wkładu 
rzeczowego8), 9) 

 (w zł) 

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie  

z harmonogra-
mem 

I Koszty merytoryczne10) 

  
   

Nr 
poz. 
 

 

Koszty po stronie: 
 
Fundacji X 

……………………………………: 
(nazwa oferenta) 

   
 

   
 

   
 

 
 

   
 

   
 
 
 

   
 

 
 

 
 

1 Honorarium trenera 
prowadzącego szkolenie X 

4 1 500 Umowa/ 
usługa 

6 000 5 000 1 000 0 0 1 

2 Wynajem sali na szkolenie X 1 1 000 usługa 1 000 500 500 0 0 1 

3 Wydruk materiałów 
szkoleniowych i 
konferencyjnych 

1 300 oświadcz
enie 

300 0 0 0 300 1, 2, 3 

4 Obsługa techniczna w 
trakcie szkolenia, spotkań i 
konferencji 

1 300 oświadcz
enie 

300 0 0 300 0 1, 2, 3 

5 Rekrutacja na szkolenie, 
spotkanie i konferencję 

1 300 Oświadcz
enie/umo

wa 
wolontar
yjna/por

300 0 0 300 0 1, 2, 3 

                                                 
6)    Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.   
7)   Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego. 
8)   Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.  
9)   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. 
10) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.  

   W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy. 



8 

 

ozumieni
e 

6 Wynajem sali na konferencję 1 2 000 umowa 2 000 2 000 0 0 0 3 

 Zapewnienie poczęstunku 
podczas konferencji (100 os. 
x20 zł/os.) 

1 2 000 Umowa/
usługa 

2 000 2 000 0 0 0 3 

7 Honorarium za 
przeprowadzenie wykładu 
podczas konferencji 

1 2 000 Komplet 
umów/ 

oświadcz
eń 

2 000 0 0 2 000 0 3 

8 Bilet lotniczy dla prelegenta 
zagranicznego podczas 
konferencji 

1 2 000 Umowa/
usługa 

2 000 2 000 0 0 0 3 

9 Zakwaterowanie dla 
prelegenta zagranicznego 
podczas konferencji 

1 600 Umowa/
usługa 

600 600 0 0 0 3 

10 Honorarium grafika 1 600 Umowa/ 
usługa 

600 600 0 0 0 4 

11 Druk materiałów 
informacyjno-promocyjnych 

1 400 oświadcz
enie 

400 0 0 0 400 4 

11         

17 500 12 700 1 500 2 600 700  

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11)  

  
Nr 
poz. 

Koszty po stronie:  
Fundacji X 
………………………………………. :   

(nazwa oferenta) 

   
 

   
 

   
 

 
 

   
 

   
 
 
 

   
 

 
 

 
 

1 Koordynacja projektu  1 500 oświadcz
enie 

500 0 0 500 0  

2 
 

Obsługa księgowa 1 300 usługa 300 0 300 0 0  

 
 

 
 

                   

                                                 
11) Należy wpisać koszty obsługi  zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.  

   W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy. 
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Razem: 

 

800 0 300 500 0  

III 
 

Planowane koszty 
poszczególnych oferentów 
ogółem12): 

Fundacja X 
…………………….…………………………… : 

(nazwa oferenta 1) 

18 300 12 700 1 800 3 100 700 

 
 

  
…………………….…………………………… : 

(nazwa oferenta 2) 

      

Ogółem: 18 300 12 700 1 800 3 100 700 
 

 
 
 

 Jeśli Oferent ma możliwość odzyskania podatku VAT to kosztorys musi zostać sporządzony w kwotach netto.

                                                 
12) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy. 
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

 

Lp. Nazwa źródła Wartość 

1 Wnioskowana kwota dotacji 

12 700 zł 
 
 
 

 
2 

 
Inne środki finansowe ogółem13): 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) 

 
1 800 zł 

2.1  Środki finansowe własne13) 500 zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego13) 100 zł 

2.3 

Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14) 

1 200 zł Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, 
który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe): np. Gmina XX 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

2.4 Pozostałe13) 
 

0 zł 

3 

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

3 800 zł 

3.1 Wkład osobowy 3 100 zł 

3.2 Wkład rzeczowy15) 700 zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego16) 69,40 % 

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji17) 14,17 % 

6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji18) 29,92 % 

 

UWAGA: 
Zgodnie z regulaminem konkursu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”: 

• Oferent powinien się wykazać wkładem własnym na poziomie co najmniej 15% kosztów realizacji zadania, 
rozumianym jako suma wkładu finansowego, osobowego i rzeczowego, z zastrzeżeniem, iż wkład własny 

                                                 
13) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
14) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki  

   z  funduszy strukturalnych. 
15) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego. 
16) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać     

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
17) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy  

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
18) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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finansowy jest obligatoryjny. 

• Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację poszczególnych zadań w ramach składanych ofert nie 
powinna być wyższa niż 85% całkowitej wartości zadania 

• Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości wszystkich 
kosztów realizacji zadania publicznego. 

 
Ponadto: 

• Wkład własny finansowy rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych 
od odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacji 
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy 
strukturalnych, pozostałe, np. od sponsorów. 

• Wkład własny osobowy rozumiany jest jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy 
planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego. Przy wycenie wkładu osobowego należy: 
opisać kryterium wyceny wkładu osobowego, który został przewidziany do realizacji zadania; zdefiniować 
rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić rodzaj wykonywanej pracy w projekcie 
np. koordynacja, obsługa techniczna, obsługa księgowa);  wartość nieodpłatnej pracy wykonywanej przez 
wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej 
wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego 
pracodawcy lub w danym regionie (można dokonać wyceny np. w oparciu o dane GUS); wycena pracy 
wolontariuszy/ pracy społecznej może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku 
jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem 
koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego 
świadczenia. 

• Wkład własny rzeczowy rozumiany jako sprzęt (np. drukarka), cześć nieruchomości (np. sala), usługa 
świadczona na rzecz Oferenta nieodpłatnie przez inny podmiot (np. usługa poligraficzna). Należy uwzględnić 
tylko taki wkład rzeczowy, który jest niezbędny do wykonania zadania. Oferent zobowiązany jest podać za 
pomocą jakich kryteriów zostały oszacowane poszczególne składniki wkładu rzeczowego przeznaczonego na 
realizację zadania. 
 

 

10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania19) (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)   

 

Świadczenia pieniężne mogą być pobierane, jeśli Oferent prowadzi działalność odpłatną w zakresie w jakim realizowane jest 
zadanie, np.:  

• organizując konferencję, na którą będą sprzedawane bilety, musi w ramach odpłatnej działalności statutowej prowadzić 
działalność w zakresie organizacji konferencji ( np. działalność związana z organizacją wydarzeń, konferencji); 

• sprzedając publikacje powstałe w ramach projektu musi prowadzić w ramach działalności odpłatnej działalność wydawniczą; 

• organizując szkolenia Oferent musi prowadzić działalność szkoleniową w ramach odpłatnej działalności pożytku.   
 
W sytuacji, gdy w ramach realizacji zadania Oferent będzie realizował kilka działań, za które będą pobierane opłaty i nie jest możliwe 
oszacowanie wysokości świadczenia poniesionego przez pojedynczego odbiorcę np. przy organizacji konferencji pobierane są opłaty 
za wstęp na kilkanaście/ kilkadziesiąt wydarzeń Oferent może uśrednić wysokość opłaty – takiej sytuacji stosowana informacja musi 
zostać zamieszczona w Ofercie. 
 

 

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 przedstawić informację o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego oraz 
o kwalifikacjach wolontariuszy. Należy określić, jakie działania/ czynności zostaną wykonane przez poszczególne osoby.  

 

                                                 
19) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej 

działalności pożytku publicznego.  
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12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać sposób

wyceny wkładu osobowego7), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie
jest szacowana jego wartość)  

 

Przy wycenie wkładu osobowego należy: 

• opisać kryterium wyceny wkładu osobowego, który został przewidziany do realizacji zadania, 
• zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić rodzaj wykonywanej pracy w projekcie np. 

koordynacja, obsługa techniczna, obsługa księgowa),  
• wartość nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej 

wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej 
u danego pracodawcy lub w danym regionie (można dokonać wyceny np. w oparciu o dane GUS),  

• wycena pracy wolontariuszy/ pracy społecznej może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej 
odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia.  

 

 
 

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać zasady oraz 

sposób wykorzystania wkładu rzeczowego9) 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) 

 

Kalkulacja i wycena wkładu rzeczowego dokonywana jedynie w zakresie w jakim rzeczywiście wkład rzeczowy będzie 
wykorzystywany przy realizacji zadania, np. nie należy wpisywać wartości nieruchomości będącej własnością Oferenta, ale należy 
podać/ oszacować koszt wynajmu np. sali na realizację warsztatów/ szkolenia w czasie trwania szkolenia/warsztatu. Wkładem 
rzeczowym może być sprzęt np. drukarka, na której zostaną wydrukowane materiały szkoleniowe – także proporcjonalnie do 
zaangażowania w ramach projektu. 
  
Należy podać za pomocą jakich kryteriów zostały oszacowane poszczególne składniki wkładu rzeczowego przeznaczonego na 
realizację zadania.   
 
Należy uwzględnić tylko taki wkład rzeczowy, który jest niezbędny do wykonania zadania.  
 

 
 

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

 
Należy wpisać wszystkie informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie Oferty, szczególnie pod kątem oceny merytorycznej wg 
przyjętych kryteriów oceny, a które nie zostały zaprezentowane we wcześniejszych częściach oferty. 

 

 
 

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   

 

Należy podać informacje czy oferent (oferenci) bezpośrednio wykonujący zadanie zrealizował (zrealizowali) zadanie podobnego 
rodzaju, krótko opisać rodzaj zadania, skalę i wartość zrealizowanych zadań podobnego rodzaju w tym wskazać także te zadania, 
które realizowane były we współpracy z administracją publiczną. 

 
 
Oświadczam(my)20), 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*;  

                                                 
20)  Katalog oświadczeń jest otwarty.  
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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). 

 
W powyższych oświadczeniach należy skreślić te informacje, które nie dotyczą Oferenta. 
 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
 Data ........................................................ 

Załączniki: 
1.1. Harmonogram21)*. 
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*. 
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest 

spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

  

                                                 
21) Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. 
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Załączniki do oferty realizacji zadania publicznego 
 

Załącznik nr 1.1 
 

WZÓR 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
 

Nie dotyczy konkursu pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” 
(dotyczy tylko zadań wieloletnich) 
 

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) 

 
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 umowy22) Lp. 

 
 

 
 

 
  

   

 
 

 
 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

                                                 
22) Dotyczy zakresu/części działania, które będzie realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy na podstawie 

podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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Załącznik nr 1.2 
 

WZÓR 
PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW 

 
Nie dotyczy konkursu pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” 
(dotyczy tylko zadań wieloletnich) 

 
Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ………………. 
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy) 
Kategoria 

kosztu 

 

 Rodzaj kosztów 
 (należy uwzględnić wszystkie 

planowane koszty, w szczególności 
zakupu usług, zakupu rzeczy, 

wynagrodzeń) 

 

Liczba 
jednostek 

 

Koszt 
jednostkowy 

(w zł) 
 

Rodzaj 
miary  

Koszt 
całkowity 

(w zł) 
 

z wnioskowanej 
dotacji  
(w zł) 

 

z innych środków 
finansowych23) 

(w zł) 

 z wkładu 
osobowego24)  

 (w zł) 

z wkładu 
rzeczowego25), 26) 

 (w zł) 

Numer(y) lub 
nazwa(-wy) 

działania(-łań) 
zgodnie  

z harmonogra-
mem 

I Koszty merytoryczne27) 

  
 

  
Nr 
poz. 
 

 

Koszty po stronie: 
 
………………………………………. : 

(nazwa oferenta) 

   
 
 
 

   
 

   
 

 
 

   
 

   
 
 
 

   
 

 
 

 
 

           

           

           

           

                                                 
23) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.   
24) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego. 
25) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe. 
26) 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. 
27) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.  

W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.  
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Razem: 
      
        

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne28)  

  
Nr 
poz. 

Koszty po stronie:  
 
………………………………………. :   

(nazwa oferenta) 

   
 

   
 

   
 

 
 

   
 

   
 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

                   

 
 

 
 

         

           

           

Razem:       

III 
 

Planowane koszty 
poszczególnych oferentów 
ogółem29): 

…………………….…………………………… : 
(nazwa oferenta 1) 

 
 

   
 

   
 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

…………………….…………………………… : 
(nazwa oferenta 2) 

      

 Ogółem:       

 
 
 

                                                 
28) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.  

W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy. 
29) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy. 


