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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Suwałk

2. Rodzaj zadania publicznego1)

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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 e-mail, numer telefonu
Nazwa: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Suwałkach, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000154454, Kod pocztowy: 16-503, Poczta: Krasnopol,
Miejscowość: Mikołajewo, Ulica: Mikołajewo, Numer posesji: 22, Województwo: podlaskie,
Powiat: sejneński, Gmina: Krasnopol, Strona www: www.suwalki.toz.pl, Adres e-mail:
suwalki@toz.pl, Numer telefonu: 500 088 497,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

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

Marta Alexiewicz
Adres e-mail: suwalki@toz.pl Telefon: 503061876

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

23.11.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.12.2020

Opis zadania
Stworzenie 2 miejsc bezpiecznych dla kotów wolno bytujących na terenie miasta Suwałki – tzw oaz
dla kotów. Jesteśmy w trakcie
uzgadniania miejsc powstania z właścicielami terenu – Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową
w Suwałkach zarządzającą terenami
przy ul. Daszyńskiego oraz Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, który administruje
budynkami w okolicach ul. Emilii Plater.
Miejsca będą bezpieczne dla kotów – zostaną ogrodzone, furtki będą zamykane na klucz, który
będzie dostępny jedynie dla społecznych
karmicieli i wolontariuszy TOZ Oddział w Suwałkach. Wewnątrz ustawimy budki (od 4 do 6 – łącznie
10 budek) wraz z wypełnieniem – tak,
by zimą było w nich ciepło. Przygotujemy także miejsce do karmienia. Całość będzie estetyczna i
pozwoli uporządkować kwestię
karmienia wolno bytujących kotów, jednocześnie zapewnimy im bezpieczeństwo i ciepły kąt
umożliwiający przetrwanie zimniejszych pór
roku.
Miejsce realizacji
ul. Daszyńskiego - teren Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz ul. Emilii
Plater zarządzane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Ochrona wolno bytujących kotów

Zwiększenie ochrony wolno
bytujących kotów w
okolicach osiedla
Daszyńskiego oraz ulicy
Emilii Plater

Stała kontrola nad oazami,
kontakt ze społecznymi
karmicielami

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Suwałkach zajmuje się opieką nad kotami i psami,
które tej pomocy potrzebują - są to zarówno zwierzęta bezdomne jak i właścicielskie. TOZ prowadzi
w Suwałkach 2 kociarnie- łącznie opiekuje się przeszło 150 kotami i około 30 psami w prowadzonym
przez nas Azylu dla starych psów w Mikołajewie. Prowadziliśmy także akcje kastracji psów i kotów w 2020 roku sfinansowaliśmy 864 zabiegi za prawie 130 tys zł.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Suwałkach stale współpracuje ze społecznymi
karmicielami
zajmującymi się dwiema funkcjonującymi w mieście oazami. Mieliśmy swój udział w budowie tych
miejsc, dlatego
mamy spore doświadczenie w tym zakresie.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
wolontariusze, wiedza, doświadczenie, środki własne
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

panele x 12 szt

1080,0

2.

furtka - 2 szt

1000,0

3.

słupki, obejmy, mieszanki betonowe,
zamki, zadaszenia

2100,0

4.

robocizna

1000,0

5.

budka x10 szt i wykończenie

3000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

8180,0

6000,0

Z innych
źródeł

2180,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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* / inną
właściwą ewidencją* ;
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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 oferenta)

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

Załączniki:
1. Wyciąg z innego rejestru lub właściwej ewidencji (fakultatywny)
2. Umowa partnerska (fakultatywny)
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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