
.łOwalry§zenie 5więtokrzyikił
i,Jodne 0ń,-otniałPogotowie Ratunhov*t

25-362 Kielce, ul, Zai$rska 182 A
NlP 6572912857, REGON 260743251 Załączniki do rozporządz§*ia l\4ini§tra Rodziny,

pracy i p§liiyki §połeczne_j z dnia 14 kwjetnia
2016 r. {pol, 570}

Zatąez*ik nr 1

,,.: ,}1"

U PROSZCZONA oFERTA REAI_|ZACj l ZADAI! lA PU BL|CZN t6o

P_aU§ż§§|t co do spo5obu wy
Ofertę naieży wypełnić wylącznie w białych pu§tych polach, zgodnie z instrukcjal;li rl;i,licszczonyr:,; illzy ;lclszczegó|nych pclach

oraz w pl,:ypisach.
Z:znaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skleś|ić nlewłaściwą cdpowier-iź, pozl)śtiwi(]jłc
p rł w i d łc tł ą. P rz y kła C :,,pebiee+pł+ll n l e p o b i e ra n i e * ",

l. Podstawowe informac.ie o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta (-ów}

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

nie publiczne obe.imuje eciukację dzieci i niłodzieży z ternu miasla Kielce w zal(resie prawidłowego udzieiani

ierwszej p§mOcy przedrnedycznej. Miejscern realizacji bqdzie Flaia Legionów, w której to

ie ]_000 uczniów kieleckich szkół podstawowych. W dnu 16 października każde z dzieci pr:dczas ej:iałai

ukacyjnych w zakresie p;erwszej pomocy będzie podehodziło do spec.iaIislycznego fantoma ipod oki

atowników nauczy się, i kolejno przetrenuje prawidłową resuscyiację krążeniowo- eiddechową,

') Rorlza1 zadania rawte ra się w zakresie zaclań okreśionych w art.4 ustawy l dnia 24 kwietnia 2003 r, o dziaialnoŚcl pożytku
,)l;:)li,,lllegO l O \Vo!ontariaCii.

]] 
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

1

Piotr Molasy- Prezes

Karolina l{aspr:ycka- V-ce Prezes

rezentacii jest wvpi§ z Kra

Piotr Molasy 607753756

2. |nne dodatkowe dane kontaktowg, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty tnp.

nu l ner -.ele fc nu, d d re§ poczty elektron rr- z nej,

nrLmer iaksu acites stronv internetowei)

Urząd Miasta Kielce

Art, ].9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialności pożytku
publicznep,o i o wolontariacie
Ochrona i promocja zdrowia

CPR Europejski Dzień przywracania Czynności Serca

30,09.?018r. )Ą 1ń )ńlQr



2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

000 dzieci w dniu 'l6 października:

potrafi zachować się w różnychzagrażĄących sytuacjach życiowych

pamięta iwie, że aby zacząć kogoś ratowaó musizapewnió sobie bezpieczeństwo

potrafiwymienic numery alarmowe oraz prawidłowo pzeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia

wie, w jakich sytuacjach niezbędne jest wezwanie właściwych słuzb ratowniczych

wie, jak ważne jest szybkie wezwanie pomocy

wie, jak szybko wezwaó pomoc, kiedy w pobliżu nie ma telefonu- część praktyczna i teoretyczna zadania

blicznego

potrafi prawidłowo wezwać pomoc

wie, jak sprawdzić stan przytomności

umie zdefiniowaó terminy: osoba pzytomna, osoba niepzytomna

potrafi prawidłowo udrożnić drogi oddechowe

potrafi samodzielnie udroznió drogi oddechowe

potrafi właściwie ocenić, czy u poszkodowanego jest zachowany oddech

zna zasadę słyszę- czuję- widzę

wie, ze oddech nalezy sprawdzać spokojnie, poświęcając na tę czynność 10 sekund

wykonuje prawidłowe wdechy ratownicze

wie jak ocenić u poszkodowanego oznaki krążenia

potrafi prawidłowo wykonać uciski klatki piersiowej

!V. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacii zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pebłe+anŁ*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
a}W przyńadku wsparcia realizacji zadania publiczneBo.

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej

dotac;ia}

{zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych

własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowegoat

(zł)

Littlę Junior QCPR 2435,40 2 372 63,40

Srodki do dezynfekcji 300 300 0

Usługa fotograficzna 1230 0 1ż30

Projekt i druk plakatów 800 800 0

Koszty ogółem: 4765,40 3 472 1293,40



3} w§zystkie podane w ofercie oraz załącżnikach informacje są zgoCne ż aktua!nym stanem prawnym

i iaktycznynl;
4} cferent*/e§e*enei.* skladający niniejszą ofertę nie zaIega {-ją}*lzaĘa*|§)* z opiacaniem należnoŚcl ż tytułu zobowiązań

,....j.ll..._,,,.hpU!ć LńU,JV YL l l,

5} cferent*le{ełent§ składający niniejszą ofertę nie zalega {-ją)*l*aleg+-"{-ĘP z opłacaniem naleznoŚci z tytułu składek na

u bezpieczenia społeczne.

p K t ł- łi §§Ę*§rŁ§*lK
-ryff#ffirf,*-,,,, ,ffi

l 
łpoapis osob,/upoważnione1 'l
lub podpisy o'sób upowaźnionych !

do składania oświadczeń woli w imieniu
cfelenaa }

Data 04.09.201§ r,

załączrrik:
W plzypaCkr: gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym * potwierdzona za zgcrlnoŚĆ

z oryginaiern kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.


