
Załącznik  nr  3 do Umowy

ZAKTUALIZOWANY 
ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY ZADANIA

dotyczący otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania
samorządu gminy w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa konkursu)

Tytuł zadania 

                                          (Wpisać nazwę własną projektu zaproponowaną w ofercie) 

Dane oferenta
Nazwa oferenta:

Numer rachunku bankowego:

Nazwa banku:

Skorygowany całkowity koszt zadania (w zł )  …………………………………..

w tym wysokość dotacji (w zł )  …………………………………..

w tym wysokość środków własnych i z innych źródeł (w zł )                …………………………………..      

1. Zaktualizowany plan i harmonogram działań na rok ………………. 
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich 
realizacji)

Lp. Nazwa działania Opis Grupa docelowa
Planowany termin

realizacji

Zakres działania
realizowany przez podmiot
niebędący stroną umowy 



2. Dokonane zmiany w zakresie merytorycznym zadania

3A. Zaktualizowany kosztorys ze względu na źródło finansowania
(w sekcji 3A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji 3B)

Lp. Rodzaj kosztu
Rodzaj

miary

Koszt

jednostkowy

[PLN]

Liczba

jednostek

Wartość [PLN]

Razem

I. Koszty realizacji działań 

I.1. Działanie 1

I.1.1. Koszt 1

I.1.2. Koszt 2

... ...

I.2. Działanie 2

I.2.1. Koszt 1

I.2.2. Koszt 2

... ...

I.3. Działanie 3

I.3.1. Koszt 1

I.3.2. Koszt 2

... ...

Suma kosztów realizacji zadania 

II. Koszty administracyjne 

II.1. Koszt 1

II.2. Koszt 2

... ...

Suma kosztów administracyjnych 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 

3B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania 
Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość [PLN] Udział [%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 100 
2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 
3. Wkład własny
3.1. Wkład własny finansowy 
3.2. Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 
4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 

3C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów

Lp.
Źródło finansowania kosztów realizacji

zadania
Wartość [PLN]

Razem 
1. Oferent 1
2. Oferent 2
3. Oferent 3

...
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 



4. Zaktualizowany opis rezultatów realizacji zadania publicznego

5. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

6. Inne ewentualne zmiany (termin, konto, osoby uprawnione):

…………………………………………….. ………………………………………
         (miejscowość i data)

……………………………………………..

…………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


