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l. Podstawore informacie
r. organ adnin*rłfacii

ozbżtrei ofercie
3urmistrz Gzechowic-Dziedzic

pjdńcł.toi'

e *łórąo*wr:ałai€stffi

e

ikolqia i ochrona *r-ls.tął oraz

Ro*tłaj*fń*ńkĘld'

rrzyrcdniczego.

ocłrrona &iedzict'/va

ll' Dane ofelenta{-tołĄ
{.

ilavł ofiercr*a$nr} forma gma' mamer* l(raprylrr ne*plre
uwu, dtet do korespondencii, adres ełnail, nurnert#onu

s@rym ł* hnei entoencii des

siedziby, strona

legionalna Uga Hodowli Ptaków i Drobnego lnxentarza w czechowicach-Dziedzicach
t3-502 Gzechowice_Dziedzice ul. słowackiego 34
(RS 0000082186

e

Dane eoĘ upocainłooei do slrładatła
wyjaśnień ddyąych ofeĘ (np. imĘ i naałlisko,
nuiliłx tełafon(r, a&e połdt etikttÓnłcanei}

ilt . zakres
{. Tytuł zadania

lłańusz Gwóźdż- 692 3{t 678

zadaftie

wbficznogo

2. Termin realizacii zadania

75.11.2419 r

Data

p'lHłzrrsgoa

rołoezęr*

Data

zakońm*a

7-A.12.2019

r.

3. synffiyczlty opb zdania f*ra a rłslrazanbm m*fsca }ego r€alłz*ji)
Rosnące zainter€soltranb ze sffony placowek dydakĘcatycft uczeshigtrrerrl w orEarłizołłanydrprzez Regionalną Ligę
ekqad} i warsztabcft ziry$ty{frł arvierzętami oraz propzycje z ĘclrŻe placńłłel do rłssłuczestnicńrva w szkolnych,
)rzedszkolnych i osiedlowych piknikach organizowanych na terenie miasta igminy Czechowic*.Dziedzice skutkuje
(oniecznością zakupu środkatransportu umożliwiaĘcąo beepieczny przewóz avierzątflawńł imprezy. Najlepszym
'ozwiązaniem jest zakup plzyczepki tansportowej z
$andeką, ktÓra zabezpiecey taki transport. Plandeka płzyczepki
]ędzie oznakowana logiem Regionalnej Ligi oraz herbem miasta Czechowice-Dziedzice, co dodatkowo będzie promocją
niasta w czasie wyjazdÓw nawystawy i pokazy orgaaizowane poza ternem Czecfrowic_Dziedzic.

okresie trwania zadania Regbnalna tiga aorganizuje wyjazdowe lekĘe prayrody w Szkolę Podstarłowej nr 3 w Ligocie.
)zieciom przędstawiona zostan|e prezentaĘa multimedialna, następnie bezpośrednie spotkanie ze ruierzętami, ktÓre
jowiezione zostaną zakupłorq paycaepką. kolejny punkt zajęć to quiz podsumounjąc1 zdobyte w czasie lekcji
iliadomości, zajęaa zakońcŻy cŻęŚć plastyczna_ Po zakończeniu ĄęĆ ałderzęta wrazze sprŻętem wystawowym
A/

)dtranspoltowane będą do siszaby Regionalnej Ligi.

tl ^ ,
" Rodzaj

zadania zawiera się w zakresie zidań określonych w ań. 4 usiawy z dnia 24 kwieinia 2003 r. o dźałalłoŚei pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz' U. z2o'l8 r. poz. 450, zpÓżn' zm.)2)
Termin realizacji zadania nie może być dfuższy niż 90 dni.
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folarcb do szerszej grupy dzbci i

nnad't 70 dzieci uczestnicząrych
u zaięciach

nłodzieży'

)romocja miasta

rezu}tatów

/

źródło

**onm{ł o osŁptłięciu Bsltaźnika

isty Uczestnictwa w zajęciach, dokumentacja

ottraficzna

)rol'l'locia miasta @czas
lokumełłac.ia fotograf iczna
"Sląsktej
Ą/vstaw{ vy Sosnowcł.t

t$ó*act'a&fy*
będą
rłryŁorrysńare

rofueboraz

tog*

x reafuii zadanŁ

Liga Hodowli Ptaków i Drobrego lnwentarza w czechowicach-Dziedzicach od 25 lat jest aktyvmym
podmiotem skupia.iącym hodołłrco*łłvierząt zar*ieszkt$ącYcfi miasto i girnĘ Czechotpice-Dziedzice.
Coroczne'' jesienne wystawy'' z foku na rok przyciągają coraz większą liceĘ odwiedzających sięgająĘ
około 3000 osób. od raku pro*l*dzkny edukacyjną akĘ "Lekcje z żywyrni ełłrierzętami'' wŚród dzieci ze
wspÓłpracujemy z władzami
szkół i pzedszkoli oraz uczestniczymy w piknikach rodzinnych. od lat ściśb
miasta igminy rea|izĄąezada*b płrbHł:zaew zakfesie zachowania czyslgśsaras hodowlanych orazedukacji
i opieki nad zwierzętarni. systemał}łcałiepowiększamy moŻliwościwysta'le'.'.e, Zvviększamy połenĘał
dydakĘczny a planov{ana inu'est}*ia znacząco popralłłinasze możlir'*Ęci Ęistyczne'
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Szacunkowa kalku}acja

k6źor' realizacji

ftofu{Łsą*u
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&_gna

zadania publicznego
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Zakup przveepki

6100
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V. oświadczenia
oświadczamcmy)' że:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne

Ędzie realizowane wyłącznie w zak.esie działalności pożytku publicznego oferentattów);

Ędzie się odbyrłać wyłącznie w ramach prowadzonej odolatnej dzialalnościpozytku
publicznego;
oferent* l *rendl składaiący niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)*-l_=ałagag*3 z oplacaniem należnościz Ętułu zobowiązań
podatkowych,
oferent- / ebreneP składający niniejszą ofurtę nie zalega{_ją]* r-załega{_jąF z oplacaniem należnościz qńułu składek na
ubezpieczenia społaczne'
dane zawańe w częŚci ll niniejszej oferly są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* tinnąłłaśd*ąevddenej$;
wszys&ie informade podane w ofercie oraz zaĘcznikach są zgodne z akfualnym stanem prawnym i fuktyeŻnym;
w zakresie ałiązanym ze składaniem obń, w tym z gromadzeniem, przetwarŻaniem i pfzekazywanie'n danych osobowych' a takŻe
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których doVczą te dane, złożyłystosowne oświadczenia zgodnie z
pobieranie świadczeń pieniężnych

Data
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentó\.9}
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