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V OFERTA REALIZAGI ZADANIA PU

P..:
I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie .... ioa^

I-4
Zarz^d Wojewodztwa Dolnosl^skiego1. Organ administracji publicznej, J

do adresowana oferta

Polityka zdrowotna i promocja zdrowia2. Rodzaj zadania publicznego^-

)l. Dane oferenta(-tew)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Ochotnicza Straz Pozarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starowka
Numer w Krajowym Rejestrze S^dowym 0000455291 

adres:
miejscowoSc: Wrodaw.......
kod pocztowy: 50-504........
gmina; M. Wrodaw.............
wojewodztwo: Dolnosl^skie 
numer rachunku bankowego; 47 1090 2402 0000 0001 2297 8677 
nazwa banku; Santander Bank...........................................................

ul. Jesionowa 66/16
poczta; Wroclaw

powiat: M. Wrodaw

Sebastian Jeziorski 
604167878
poczta@grs, Wroclaw, pi

2. Dane osoby upowaznionej do sMadania 
wyja^nieiS dotycz^cych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Mobilny punkt promocyjno- edukacyjny1. Tytut zadania publicznego

Data 15.08.2020 Data
zakohczenia

30.09.20202. Termin realizacji zadania publicznego^^
fozpoaecia

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

fcelem zadanie jest zwi^kszenie skutecznosci prowadzonych dziatan promocyjnych i edukacyjnych przez modernizacja

punktu promocji zdrowia i nauki pierwszej pomocy. Nasza jednostka, dzi^ki pozyskanym srodkom z funduszy Unijnych, 

w 2012 roku stworzyfa mobilny punkt nauki pierwszej pomocy, oparty o Namiot szybkorozktadalny wraz 

z wyposazeniem edukacyjnym, w tym manekiny resuscytacyjne, irodki pozoracji i inne niezb^dne elementy do 

prowadzenia zaj^c. Zestaw wielokrotnie wykorzystywany byl do prowadzenia zaj^c edukacyjnych, w tym podczas 

wydarzeh organizowanych przez Urz^d Marszalkowski Wojewodztwa Dolnosl^skiego. Elementy zestawu 

wykorzystywane sq rdwniez podczas realizacji programu Bezpieczny Dolny $l^sk, ktory nasza jednostka prowadzi od 

2010 roku I w ramach ktorego prowadzone sq szkolenia dia dolnosiqskich formacji ratowniczych.

Poza dziataniami promocyjnymi, namiot stanowi^cy baz^, wykorzystywany jest rowniez w trakcie dziatan ratowniczo - 

ga^niczych, do ktorych dysponowana jest formacja i stanowi element Punktu Pomocy Medycznej.

i) Rodzsj zadania zawiera sie w zakresie zadah okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoki pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze bye dfuzszy niz 90 dni.



Namiot, ktory dotychczas byta wykorzystywany do prowadzenia zaj^c przeznaczony zostaf na budow^ punktu segregacji 

pacjentow przy Dolnosl^skim Centrum Chorob Ptuc, gdzie petnl rol^ od marca do dnia dzisiejszego, a biorgc pod 

uwag^ jego wiek, po zakonczeniu dziatan zwiqzanych z COVID19 nie b^dzie mogi bye dalej wykorzystywany podezas 

dziatah edukacyjnych i konieezna jest jego wymiana.

Zatozeniem zestawu jest mozliwosc prowadzenia dziatah w dowolnym miejscu, bez koniecznosci wykorzystania 

pomleszczeh, diatego istotne jest by jednostka dysponowata namiotem szybkorozktadalny, ktorego rozstawienie 

mozliwe jest na dowolnym podtozu i zapewni ochron^ przed warunkami atmosferycznymi, a z uwagi na wieloletnie 

wykorzystywanie, dotychezasowy namiot nie spetnia juz wtasciwie swojej funkeji.

4. Pill uUMmi/di rezultatdw rt«Mac|l zadania puMiontio
Planowany poziom osIqgniQcIa

Spos6b monitorowania rezultatdw / ir6dto 
informaeji o osiqgni^ciu wskainika

Nazwa rezultatu rezultatdw (wartoid 
docelowa)

Zakup namiotu szybko rozktadalnego i 

modernizaeja zestawu promocyjnego
Faktura z zakupu1 zestaw

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadezenia w reaiizacjt dziatah planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre
wMWIlWlWWw rttfcidi zadania

OSP Grupa Ratownictwa Specjallstycznego Starowka, od wielu lat prowadzi dziatalnosc edukacyjn^ I promocyjng na 

obszarze wojewodztwa dolnosl^skiego, z iniejatywy formaeji zorganizowany zostat mi^dzy innymi dziatah pierwszej 

pomocy, podezas ktorego mieszkahey Wroctawia mieli mozliwosc zapoznania ze specyfik^ wielu stuzb oraz nauki 
pierwszej pomocy, Od 2010 roku realizujemy projekt bezpieczny Dolny ^l^sk, ktorego celem jest rozwijanie umiejQtnosci 

ratownikdw, promoeja pierwszej pomocy i bezpieczehstwa publicznego. Dziatalnosc promocyjna i edukacyjna jest 

jednym z gtdwnych celow funkejonowania formaeji.

OSP GRS Starowka jest jednostk^ przygotowan^ do niesienia pomocy osobom znajdujqcym si^ w stanie nagtego 

zagrozenia zycia w najei^zszyeh sytuacjach, wspieraj^c przy tym formaeje zawodowe takie jak Pahstwowa Straz Pozarna, 

Pogotowle Ratunkowe oraz Polieja. Nasza grupa jest wtqczona do Krajowego Systemu Ratowniezo Gasniczego, mamy 

rowniez podpisane porozumienia o wspotpracy z Komend^ Miejskg Pahstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

W 2015 roku grupa zrealizowata projekt wspierany ze srodkow Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa

Dolnosl^skiego, realizuj^c dwa szkolenia - jedno z zakresu reagowania w sytuacji kl^sk I katastrof oraz drugie z zakresu 

wspotdziatania jednostek ratowniezyeh z formaejami antyterrorystyeznymi, b^d^cym pierwsz^ tego typu iniejatywq 

realizowan^ w Polsce. Elementem szkolenia byto mi^dzy innymi reagowanie za zagrozenia powstate w srodkach 

komunikaeji publicznej (poci^gach oraz autobusach komunikaeji miejskiej).
WART05C PROJEKTU 50tys

W 2016 roku grupa zrealizowata projekt wspierany ze srodkow Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa

Dolnoslqskiego, realizujqc seri^ szkoleh praktycznych i teoretycznych dia organizaeji pozarz^dowych, przy wsparciu 

formaeji podlegtyeh MSWiA oraz MON. Obszarami projektu byty ratownictwo medyezne, reagowanie w sytuaejach kl^sk 

i katastrof oraz reagowanie w sytuacji zagrozenia terrorystyeznego. Rownolegle realizowany byt projekt doposazenia 

jednostki w sprzQt ratownictwa medyeznego I technieznego oraz modernizaeji zestawu tqcznosci bezprzewodowej 

finansowany przez Urz^d Miasta Wroctawia.
WARTO^C! PROJEKTOW 62tys

W 2017 roku jednostka zrealizowata dwa projekty wspierane ze srodkow Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa 

Dolnosiqskiego, pierwszym byta realizacja serii szkoleh praktycznych i teoretycznych dIa organizaeji pozarz^dowych, przy 

wsparciu formaeji podlegtyeh MSWiA oraz MON. Obszarami projektu byty ratownictwo medyezne, reagowanie w



sytuacjach kl^sk i katastrof oraz reagowanie w sytuacji zagrozenia terrorystycznego. Drugim byto doposazenie jednostki 

w sprz^t ratownictwa medycznego i specjalistycznego.

L^czna wartosc projektow: 42tys

W 2018 i 2019 roku jednostka zrealizowata projekt wspierany ze srodkow Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa 

Dolnosl^skiego, w ramach ktdrego przeprowadzono cyki szkolen dia organizacji pozarzgdowych, w tym IX edycj^ 

Ogolnopolskich Manewrow Grup Ratowniczych.

Wartoid projektow: 35 i 50 tys

Sprz^ dydaktyczny:

• Manekin osoby dorostej BLS / ILS - 4szt

- Manekin osoby dorostej - urazowy - 3szt

- Gtowa do cwiczen przyrzgdowego udrazniania drog oddechowych - Iszt

■ Manekin dziecka BLS - Iszt

■ Manekin BLS niemowl^ - 2szt

- Defibrylator szkoleniowy AED - 2szt 

Projektor multimedialny - 2szt 

Komputer przenosny - 2szt 

Tablica zmywalna - Iszt

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow reaiizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu Wartoid Z dotacji Z innych 
drbdet

Lp.
PLN

1. Zakup namiotu do zestawu 10000 010 000
Suma wcystkich kosztbw rtaliiwjl zadania 10 000 10 000 0

V. Oswiadczenia

Oiwiadczam(-mv), ze;

1} proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyl^cznie w zakresie dziatalnoki pozytku publicznego 
oferenta(-tow);

2) pobieranie iwiadczer^ pieni^znych b^dzie si^ odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatafnoki pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oforonci* skfadajqcy niniejsz^ ofert^ nie zalega{-i^)* / 
podatkowych;

4) oferent* / oforonci* sktadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalegaf jq)* / zologoj jq)* z optacaniem naleznoki z tytutu skfadek na
ubezpieczenia spofeczne;

5) dane zawatte w czqki II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq w^acciwq ewidencjq 
6} wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skfadaniem ofert, w tym z gromadzeniem. przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktbrych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

z optacaniem naleznoki z tytutu zobowiqzah

Gnip« HuowDlctwa SpecJtUttyczMge
ospstar6wka (Jrupi Ratownictwa 

OSPSTAR
^ncJaUitTOBegf
iOWKA

Data

Ndc Melnik
nssBM.

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osdb upowaznionych do sktadania oiwiadczeh 
woli w imieniu oferentow)


