
Oferta realizacji zadania publicznego 
Stowarzyszenie „Koncept"

W dniu 17 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie „Koncept” z siedzibą w 05-250 Radzymin, ul. 
Słowackiego 51/39, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu: ochrony i promocji 
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej pt. „Badania spirometryczne -  działania profilaktyczne po COVID-19, o 
przyznanie dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 w ciągu 7 
dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy, każdy może 
zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można przesyłać do 29 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 
na adres e-mail: urzad@dabrowka.net.pl lub na adres Urzędu Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza 
Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w 
terminie.

Załączniki:
1. Oferta
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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z  dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

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 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

Gmina Dąbrówka
ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

2. Rodzaj zadania publicznego1'
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej

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

Stowarzyszenie "Koncept",
Stowarzyszenie Zwykłe zarejestrowane przez Starostę Wołomińskiego pod numerem 68,
05-250 Radzymin 
ul. Słowackiego 51/39
Województwo mazowieckie, Powiat: wołomiński, Gmina: Radzymin 
Strona www: Adres e-mail: koncept.radzvmin@gmail.com 
Numer telefonu: 501359654 
M Bank 07 1140 2004 0000 3402 8062 1720

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

M arcin M urawski 605560160, m.murawski(S>mcdo.eu

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Badania spirometryczne -  działania profilaktyczne po Covid-19

Data 05.07.2021 Data 13.07.2021
rozpoczęcia zakończenia2. Termin realizacji zadania publicznego21

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Przeprowadzenie w ciągu jednego dnia specjalistycznych badań spirometrycznych, ukazujących ewentualne zmiany w 

układzie oddechowym zainteresowanych osób z Gminy Dąbrówka. Badania są głównie adresowane do osób jakie przeszły 

Covid-19 w celu ukazania zmian po przebytym zakażeniu. Jednakże z badań tych będą mogli skorzystać inni mieszkańcy 

Gminy Dąbrówka zainteresowani badaniami profilaktycznymi. Badani spirometryczne będą wykonywane wraz z

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w  art. 4 ustaw y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

21 Termin realizacji zadania nie m oże być dłuższy niż 90 dni.
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badaniami w kierunku osteoporozy jakie będą finansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego co uatrakcyjni całe 

wydarzenie. Badania te będą wykonywane przy Urzędzie Gminy Dąbrówka w celu jak najlepszej dostępności dla 

zainteresowanych mieszkańców.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zwiększy się dostępności do bezpłatnych 
badań w zakresie wykrywania zmian w 
płucach na terenie Gminy Dąbrówka

100 % BADANYCH Zdjęcia z realizacja badań, lista osób jakie 
wzięła udział w badaniach

Działania profilaktyczne zwiększające 
świadomość zdrowotną mieszkańców 
regionu a w tym samym pobudzenie do 
dalszego zaangażowania się w dalsze 
tego typu przedsięwzięcia.

100 % uczestników Lista osób jakie wzięła udział w badaniach

Zostanie przebadanych 30-40 osób z 
Gminy Dąbrówka

100 % uczestników Lista osób jakie wzięła udział w badaniach

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania______________________________________________________________________________

Stowarzyszenie "Koncept" powstało z inicjatywy mieszkańców Radzymina, którzy pragną wspomagać działania

profilaktyczne nie tylko na terenie Radzymina ale także na terenie całego Powiatu Wołomińskiego.

Stowarzyszenie realizowało już działania na rzecz mieszkańców Radzymina takim projektem jak: „ I TY MOŻESZ ZADBAĆ 

O SWOJĄ SUPERMOCI". Projekt był skierowany do rodziców samotnie wychowujących dzieci. Pięć dni, przez trzy godziny 

dziennie - czas w którym dzieci spędzały z nami, a rodzice mieli chwile dla siebie. Kolejne projekty były skierowane na 

szkolenie z zakresu pierwszej pomoc. Wszystkie działania Stowarzyszenia Koncept są relacjonowane na profilu na FB: 

https://www.facebook.com/konceptradzvmin

W trakcie realizacji projektu dotyczącego badań spirometrycznych , stowarzyszenie we własnym zakresie nagłośni w/w 

wydarzenie, oraz będzie koordynowało jego przebieg. Z racji specjalistycznych kompetencji co do wykonywania tych 

badań stowarzyszenie zleci wykonanie całości usług firmie jaka w tym zakresie ma wszelkie kompetencje i specjalistyczną 

wiedzę oraz zabezpieczy sprzęt (spirometr).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1 . Badania spirometryczne dla 
mieszkańców Gminy Dąbrówka

2000 2000 0

2. Nagłośnienie akcji badań 
spirometrycznych jako wkład własny 
Stowarzyszenia Koncept

50 0 0

3. Koordynacja działań związanych z 
realizacją badań jako wkład własny 
Stowarzyszenia Koncept

50 0 0

https://www.facebook.com/konceptradzvmin


4.
5.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2100 2000 0

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w  zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbyw ać wyłącznie w  ram ach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

3) oferent* / o f erenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* z opłacaniem  należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* /o fe re n c i*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / z opłacaniem  należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowy ni Rejestrem -Sądowym * /  inną właściw ą ewidencją*;
6) wszystkie inform acje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym  stanem  prawnym  i faktycznym ;
7) w zakresie związanym  ze składaniem  ofert, w tym z grom adzeniem , przetwarzaniem  i przekazywaniem  danych osobowych, 

a także w prow adzaniem  ich do system ów inform atycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosow ne oświadczenia 
zgodnie z przepisam i o ochronie danych osobowych.

(pod p istoto by upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)
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