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OFERTA REALIZACJI ZADANIA,   

o którym mowa w art. 3b w związku z art. 20e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  

o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) – dalej zwanej również: „ustawą o repatriacji”.  

 

POUCZENIE odnośnie sposobu wypełniania oferty:   

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych 

polach lub w przypisach.    

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać 

„nie dotyczy” lub przekreślić pole.   

Zaznaczenie „*”, np.: „tak*/nie*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić 

prawidłową. Przykład: „tak*/nie*”.   

 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANU, DO KTÓREGO ADRESOWANA JEST OFERTA, NAZWY ORAZ TERMINU 

REALIZACJI ZADANIA 

1.   Organ administracji  publicznej, do 

którego jest adresowana oferta 

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji 

2.  Nazwa zadania  Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów 

3.  Termin realizacji zadania  
 

Data rozpoczęcia   

 

04.06 2018 r. 

Data  

zakończenia   

  

04.12.2018 r. 

II. DANE DOTYCZĄCE OFERENTA 

1. Nazwa oferenta 

 

………………………………………………………………………. 

 

2. Forma prawna działania 

 

………………………………………………………………………. 

 

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

lub innym rejestrze lub ewidencji 
………………………………………………………………………. 

4. Adres siedziby oferenta 

 

………………………………………………………………………. 

 

5. Adres do korespondencji 

 

………………………………………………………………………. 

 

6. Dane osób wyznaczonych do kontaktu, w 

tym dane osób upoważnionych do 

składania wyjaśnień dotyczących oferty 

(Imię i nazwisko, numer telefonu, adres 

poczty elektronicznej, numer faxu)  

………………………………………………………………………. 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU, W KTÓRYM JEST OFEROWANA REALIZACJA ZADANIA 

1. Adres ośrodka 

(miejscowość, ulica, nr 

budynku, kod pocztowy) 

 

 

……………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………….…………………………. 

 

2. Tytuł prawny do 

nieruchomości, w której 

ośrodek ma być 

zlokalizowany  

 

……………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………….…………………………. 

 

 

 3.  Powierzchnia całkowita terenu, na którym będzie zlokalizowany ośrodek:  

 

……………..…… m2 

 - w tym powierzchnia terenu zewnętrznego przyległego do budynku: ………..…………. m2 

 4. Opis infrastruktury dostępnej na terenie ośrodka i w okolicy (place zabaw, kina, teatry, ośrodki zdrowia, 

szkoły, uczelnie, uczelnie, urzędy i inne miejsca użyteczności publicznej) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Odległość ośrodka od właściwego urzędu wojewódzkiego, urzędu gminy, szkół publicznych i podmiotów 

leczniczych oraz informacje o połączeniach komunikacyjnych pomiędzy ośrodkiem a ww. placówkami, a 

także średnim czasie dojazdu przy pomocy środków komunikacji publicznej lub dojścia pieszo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Inne informacje, które oferent uzna za istotne w zakresie realizacji zadania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Szczegółowy opis budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, uwzględniający liczbę pomieszczeń 

przeznaczonych dla osób w nim umieszczanych, oraz ich wyposażenie, a także informację o 

przystosowaniu tych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i małoletnich 

 

a) Powierzchnia budynku: ……………….. m2 

  

b) Liczba pokoi możliwych do przeznaczenia dla repatriantów (proszę wskazać z podziałem na powierzchnię 
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oraz liczbę osób, które mogą być zakwaterowane w pokojach danego rodzaju)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

c) Czy ośrodek spełnia wszystkie wymagania określone w art. 20 b ustawy o repatriacji? (wpisać tak/ nie* – 

jeżeli zaznaczono „nie”, proszę opisać, które wymagania nie są spełnione)  

………………………………………….  

  

 d) Czy ośrodek spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków 

adaptacyjnych dla repatriantów? (wpisać tak/ nie* – jeżeli zaznaczono „nie”,  proszę opisać, które wymagania 

nie są spełnione) 

……………………………………………  

  

e) Czy ośrodek i pomieszczenia ośrodka są przystosowane dla osób niepełnosprawnych i małoletnich? (wpisać 

tak/ nie*):…………………………………………………  

  

 

f) Inne informacje, które oferent uzna za istotne: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

8. Określenie minimalnej i maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla repatriantów  w budynku, w 

którym ośrodek ma być zlokalizowany 

a) Czy przez cały okres realizacji umowy oferent zapewnia możliwość jednoczesnego zakwaterowania w 

ośrodku minimum 120 osób skierowanych do ośrodka? (wpisać tak/ nie*): ………………………………… 

 

b) Maksymalna liczba osób, jaka może być jednocześnie zakwaterowana w ośrodku 

(proszę wskazać liczbę osób, oraz okres, w jakim możliwe jest zakwaterowanie wskazanej liczby 

pensjonariuszy): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Analiza możliwości zatrudnienia repatrianta na terenie gminy, w której ośrodek jest zlokalizowany 

a) Proszę opisać potencjalne miejsca zatrudnienia repatriantów na terenie gminy oraz zawody, w których 

mogą zostać zatrudnieni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….……  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

b) Proszę podać informację z właściwego miejscowo urzędu pracy o ilości ofert pracy w marcu 2018 r. lub 
przedstawić w tym zakresie analizę własną opartą na informacjach udostępnionych na stronie właściwego 
urzędu pracy lub z tego urzędu uzyskanych:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….……  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 
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……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

c) Inne informacje, które oferent uzna za istotne: ……………………………………………….  

 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZASOBÓW KADROWYCH OFERENTA 

1. Dotychczasowa działalność oferenta 

a) Proszę opisać dotychczasową działalność podmiotu, w tym działalność, o której mowa w art. 20e ust. 3 

ustawy o repatriacji (w szczególności proszę wskazać zakres działalności, o której mowa w art. 20e ust. 3 

ustawy o repatriacji, projekty i działania wykonywane w ramach działalności, o której mowa w powołanym 

wyżej artykule (w tym ich rodzaj i wielkość) oraz wskazać terminy ich realizacji):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Należy załączyć odpowiednią dokumentację (kopie) potwierdzającą prowadzenie działalności o której mowa 

w art. 20e ust. 3 ustawy o repatriacji (np. umowy i dokumenty potwierdzające wykonanie zadań z zakresu 

działalności, o której mowa w  art. 20e ust. 3 ustawy o repatriacji). 

2. Informacja dotycząca osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika ośrodka  

 

a) Imię i nazwisko kierownika: ……………………………………………………………………………………………………………….….  

b) Czy kierownik spełnia wymagania określone w art. 20d ustawy o repatriacji? (wpisać tak/ nie* – jeżeli  

zaznaczono „nie”, proszę opisać, jakich wymagań nie spełnia) ……………………………………………  

 c) Proszę opisać doświadczenie kierownika w prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 20e ust. 3 

ustawy o repatriacji ze wskazaniem okresu posiadanego doświadczenia:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. Informacja o posiadanych zasobach kadrowych niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ośrodka (np. 

ilość osób, zajmowane stanowiska/pełnione funkcje, stopień znajomości języka rosyjskiego) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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V. INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI OFERENTA WOBEC ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, W 

TYM IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA WOBEC 

ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (M. IN. PODPISANIA OFERTY), WRAZ Z PRZYTOCZENIEM 

PODSTAWY PRAWNEJ*). JEŻELI REPREZENTACJA NIE WYNIKA Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU, NALEŻY 

ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY STOSOWNE PEŁNOMOCNICTWO. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

*Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa 

VI. PROGRAMY ZAJĘĆ ORAZ KURSÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 20b UST. 1 PKT 8 USTAWY O 

REPATRIACJI 

Lp 

Zarys programu zajęć oraz kursów, o których mowa w art. 20b ust. 1 pkt 8 

ustawy o repatriacji wraz z informacją o planowanej współpracy z 

państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury w tym zakresie. 

Wymiar 

godzinowy 

   

   

   

   

   

   

VII. SZACOWANY KOSZT POBYTU REPATRIANTA W OŚRODKU (WSKAZANA CENA POBYTU MUSI 

UWZGLĘDNIAĆ WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA) 

Rodzaje kosztów 

1 2 3 

Koszt pobytu jednego 

repatrianta przez jedną dobę 

(koszt osobodoby) 

Przewidywana 

długość pobytu 

Koszt pobytu repatrianta w 

okresie 90 dni (iloczyn wartości 

wskazanych w kolumnie 1 i 2) 

Koszt wyżywienia ……………………… PLN 90 dni ……………………… PLN 

Koszt 

zakwaterowania 
……………………… PLN 

90 dni 
……………………… PLN 

Koszty zapewnienia 

kursów i szkoleń 
……………………… PLN 

90 dni 
……………………… PLN 

Inne koszty* ……………………… PLN 
90 dni 

……………………… PLN 

Łączne koszty ……………………… PLN 
90 dni 

……………………… PLN 
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* W przypadku wskazania pozycji „Inne koszty”, proszę wskazać ich elementy składowe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VIII. INNE INFORMACJE, KTÓRE OFERENT UZNA ZA ISTOTNE 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….……….……………….………………….……….…… 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

  Oświadczenia oferenta:  
  

1) Oświadczam, że oferent nie zalega*/ zalega* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych.   

2) Oświadczam, że oferent nie zalega*/ zalega* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne.   

3) Oświadczam, że w zakresie  związanym z otwartym konkursem ofert, w tym 

z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, 

złożyły*/nie złożyły*  stosowne  oświadczenia  zgodnie  z  ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997  

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

4) Oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia oferty, nie 

stwierdzono*/stwierdzono* naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez członka lub 

członków organu zarządzającego oferenta oraz że nie toczy się*/toczy się* wobec tych 

osób postępowanie o naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  

5) Oświadczam, że oferent posiada*/nie posiada* środki niezbędne do realizacji zadania.  

6) Oświadczam, że oferent spełnia*/nie spełnia* warunków organizacyjnych i technicznych w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

7) Oświadczam, że nie będę*/będę* pobierał opłat od repatriantów w zakresie zobowiązań 

oferenta objętych Umową. 

8) Oświadczam, że zapoznałem się*/nie zapoznałem się* z ramowym wzorem umowy na 

realizację zadania.  

  
*- proszę niewłaściwe skreślić  

.................................................................   
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń  woli w 
imieniu oferenta) 

Data ........................................................   
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Do oferty należy załączyć następujące załączniki:   

  

1. Odpowiednią dokumentację (kopie) potwierdzającą prowadzenie działalności o której mowa 

w art. 20e ust. 3 ustawy o repatriacji (np. kopia statutu lub umowy spółki, umowy i 

dokumenty potwierdzające wykonanie zadań z zakresu działalności, o której mowa w  art. 

20e ust. 3 ustawy o repatriacji).   

2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której planowana jest 

organizacja ośrodka; w przypadku, gdy oferent nie jest właścicielem nieruchomości, bądź nie 

wywodzi tytułu prawnego z umowy zawartej z właścicielem, należy dodatkowo przedstawić 

dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością przez podmiot 

udostępniający oferentowi obiekt, w którym ma być zlokalizowany ośrodek. 

3. Kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji dotyczącego 

oferenta. 

4. Dokument, z którego wynika upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku 

innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynika z KRS lub innego rejestru lub ewidencji. 

5. Aktualne zdjęcia ośrodka, terenu zewnętrznego ośrodka, pokoi i pomieszczeń (zdjęcia muszą 

oddawać faktyczny standard na dzień złożenia oferty) – można załączyć na nośniku 

elektronicznym.  

6. Przykładowy tygodniowy jadłospis dla osób skierowanych do ośrodka. 

 


