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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców

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

Nazwa: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000224076, Kod pocztowy: 80-351, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk
, Ulica: Tysiąclecia, Numer posesji: 13A, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m.
Gdańsk, Strona www: www.bztrojmiasto.pl, Adres e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl, Numer
telefonu: 583252448,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 80-503, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica: gen. J. Hallera, Numer posesji:
239, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
 
 

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

Łukasz Jaroń
 
Adres e-mail: lukasz.jaron@bztrojmiasto.pl Telefon: 
506841334

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zapewnienie wsparcia żywnościowego ze względu na
zwiększone potrzeby związane z imigrantami
mieszkającymi na terenie miasta Gdańska

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2022 Data
zakończenia

14.05.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadanie polega na organizacji pozysku, magazynowania i dystrybucji wsparcia żywnościowego dla
mieszkańców Gdańska, w tym imigrantów. Nadrzędnym celem zadania jest zabezpieczenie ich
podstawowych potrzeb bytowych (żywnościowych) oraz usprawnienie procesu integracji
imigrantów. Zaplanowana w ramach oferty doraźna pomoc żywnościowa jest niezwykle istotna dla
zachowania zdrowia i odpowiedniej higieny, jest elementem wsparcia ekonomicznego, ale też
podstawowym świadczeniem, które pozwoli na większą samodzielność i dalszą integrację społeczną
beneficjentów.

W ramach zadania planowane jest pozyskanie darowizn żywnościowych ze zbiórek publicznych oraz
od producentów i dystrybutorów art. spożywczych. Darowizny rzeczowe zostaną następnie
posegregowane i podzielone według kategorii. W takiej formie, po zgłoszeniu konkretnego
zapotrzebowania ze strony Sztabu Kryzysowego w Gdańsku, będą dystrybuowane do miejsc, skąd
mogą zostać przekazane końcowym beneficjentom zadania.

Pozyskane w ramach projektu wsparcie żywnościowe będzie przekazywane zgodnie ze zgłaszanym
zapotrzebowaniem do:
- Magazynu na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1;
- Miejskiej Hali Sportowej Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Kołobrzeskiej 61;
- Hali Sportowej przy ul. Traugutta 29;
- innych miejsc noclegowych i bytowych wkazanych przez Miasto Gdańsk i podległe mu jednostki.

Aby zapewnić bezpieczne i godne warunki uzyskania pomocy, planujemy, by przekazywane zestawy
żywności zawierały produkty z co najmniej trzech kategorii: 1. Konserwy, dania gotowe i instant, 2.
Produkty skrobiowe (np. kasza, ryż, makaron, pieczywo); 3. Słodycze i przetwory (czekolada, dżemy
itp.). W zależności od typu pozyskiwanych na bieżąco produktów istnieje możliwość poszerzania
zestawów o innego rodzaju żywność (np. nabiał UHT, produkty śniadaniowe, soki, świeże owoce
itp.). Ponieważ w ramach zadania nie planujemy zakupu artykułów żywnościowych, będziemy
wykorzystywać jedynie żywność pozyskaną w formie darowizn (produkty długoterminowe oraz
krótkoterminowe - uratowane przed zmarnowaniem).

Zadanie będzie realizowane w porozumieniu ze Sztabem Kryzysowym Miasta Gdańska oraz innymi
jednostkami podległymi władzom Miasta Gdańska. Zadanie jest komplementarne z innymi
działaniami z zakresu pomocy żywnościowej podejmowanymi przez Bank Żywności w Trójmieście na
tereni Miasta Gdańska.

Miejsce realizacji

Magazyn Banku Żywności w Trójmieście, ul. Marynarki Polskiej 73A, Gdańsk - dystrybucja,
magazynowanie i administracja darowizn, przygotowanie żywności do transportu, organizacja
wsparcia wolontariackiego
Biuro Banku Żywności w Trójmieście, al. gen. J. Hallera 239, Gdańsk - pozyskiwanie darowizn, prace
administracyjne
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zapewnienie wsparcia żywnościowego
w postaci co najmniej 1000 pakietów
produktów spożywczych

Przygotowanie co najmniej
1000 pakietów produktów
spożywczych o jednostkowej
wartości co najmniej 30 zł,
zawierających produkty z
kategorii: produkty
skrobiowe, konserwy i dania
gotowe lub instant,
słodycze, lub również inne
produkty spożywcze
(zależnie od dostępności).

Listy odbiorów wraz z
pokwitowaniami i
wyszczególnieniem składu
pakietów

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

Charakterystyka oferenta

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście rozpoczął działalność w 2005 roku. Uczestniczył
w „Świątecznych Zbiórkach Żywności” organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności
w 2005 r., w której zebrano 3 tony żywności, w 2006 r. zebrano 2,5 tony żywności oraz pozyskano
także 1,1 tony żywności od firm producenckich. W 2007r. Pomorski Bank Żywności zwiększył
współpracę z organizacjami będącymi w bazie danych ZSPBŻ dzięki czemu udało się pozyskać w
czasie organizacji zbiórek 5 ton żywności oraz wsparcie od firm producenckich w ilości ok. 3 ton
konserw. Rozszerzając swoją działalność PBŻ w roku 2008 zebrał w zbiórkach żywności ponad 5 ton
art. spożywczych oraz pozyskał od firm producenckich 10 ton żywności. Rok 2009 pozwolił pozyskać
w czasie zbiórek ok. 6 ton żywności oraz pozyskać ok 15 ton żywności przy wsparciu firm
producenckich. Pozyskana żywność została rozdysponowana między organizacjami będącymi w
bazie danych Pomorskiego Banku Żywności. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwego
Handlu „Trzeci Świat i My” oraz Federacją Polskich Banków Żywności. Duże zmiany nastąpiły w
działalności Pomorskiego Banku Żywności od momentu pozyskania lokalu magazynowego na
terenie miasta Gdańsk we wrześniu 2010r. Pozwoliło nam to na rozszerzenie działalności podczas
organizowania zbiórek które w obecnym czasie sięgają już 60 sklepów wielkopowierzchniowych
które umożliwiają nam pozysk żywności ok.20 ton przy jednej zbiórce oraz pozyskiwanie żywności z
firm producenckich będąc w pełni możliwości zabezpieczyć żywność w magazynach. Rok 2011 stał
się rokiem przełomowym w działalności naszego stowarzyszenia podczas organizacji trzech zbiórek
żywności i pozysku od firm prywatnych udało się nam pozyskać ponad 52 tony żywności za łączną
wartość 367 000 zł. Podczas akcji współpracowało z nami ponad 3000 wolontariuszy. Rok 2012 to
rok jeszcze bardziej wytężonej pracy dzięki której udało się nam pozyskać 92 tony żywności
(producencka oraz zbiórki żywności) oraz pozyskać żywność z programu PEAD (unijne wsparcie dla
osób najbardziej potrzebujących) w ilości prawie 190 ton. Rok 2013 Bank Żywności pozyskał 316 ton
żywności. W roku 2014 z inicjatywy Federacji Polskich Banków Żywności zmieniono nazwę
organizacji na Bank Żywności w Trójmieście. Zmiany pozwoliły bardziej niż obecnie nawiązać do
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terenu, na którym działa nasz bank co przełożyło się na pozysk w ilości 280 ton o wartości 1 miliona
200 tys zł. pozyskując żywność tylko od firm producenckich i zbiórek żywności. Rok 2015 to rozwój
współpracy z firmami producenckimi, udział w programie Embargo Rosyjskie oraz udział w
programie europejskim FEAD wsparcie najbardziej potrzebujących osób i pozysk w całym roku ok.
1200 ton żywności. Rok 2018 jest kolejnym rekordowym rokiem w pozysku żywności przez Bank
Żywności w Trójmieście gdyż pozyskujemy i przekazujemy organizacją pomocowym już ponad 2000
ton żywności.

Od 26 lutego Bank Żywności w Trójmieście prowadzi działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Dzięki
ogłoszonej zbiórce żywności zapewniamy produkty dla punktów pomocowych w Trójmieście i na
terenie Pomorza Gdańskiego. Od 9 marca, we współpracy z MOPS w Gdyni, uruchomiliśmy punkt
pomocowy w Sklepie Społecznym w Gdyni-Orłowie, z którego mogą korzystać indywidualni
uchodźcy zgłaszający potrzebę wsparcia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Bank Żywności w Trójmieście od 16 lat zajmuje się pozyskiwaniem darowizn żywnościowych i
przekazywaniem ich organizacjom charytatywnym i osobom potrzebującym. W 2017 roku otwarty
został w Gdyni pierwszy w Polsce Sklep Społeczny "Za Stołem". Po udanym pilotażu projekt jest
kontynuowany - obecnie w Trójmieście istnieją trzy sklepy społeczne. Inicjatywa spotkała się z
ogromnym zainteresowaniem nie tylko osób prywatnych (beneficjentów) oraz jednostek
samorządowych (MOPR Gdańsk i MOPS Gdynia), ale również odbiła się szerokim echem w mediach
i nadal budzi zainteresowanie zarówno mediów społecznościowych jak i prasy, telewizji i radia.

Obecnie, w drugim roku funkcjonowania Sklepu Społecznego w Gdańsku, z placówki od
poniedziałku do piątku korzysta ok. 100 osób. Dodatkowo Sklep od początku swego istnienia
świadczy także pomoc żywnościową dla osób z różnych względów nieobjętych instytucjonalnym
wsparciem ze strony MOPR, m.in. migrantów. Na miejscu wydawane są także tzw. pakiety
interwencyjne - jednorazowe paczki żywnościowe dla osób, które nagle znalazły się w sytuacji
kryzysowej.

W lipcu oraz listopadzie i grudniu 2020 roku Bank Żywności w Trójmieście realizował na zlecenie
WRS zadanie dystrybucji pakietów żywnościowych dla cudzoziemców i migrantów znajdujących się
w sytuacji kryzysowej, a pozbawionych dostępu do instytucjonalnej pomocy. Ze wsparcia
skorzystało wówczas łącznie ponad 800 osób, a poza zakończeniu realizacji projektu otrzymaliśmy
wiele zapytań o możliwość kontynuowania pomocy w związku m.in. z pogorszeniem się sytuacji na
rynku pracy.

Od 26 lutego br. Bank Żywności w Trójmieście współpracuje ze sztabami kryzysowymi w Gdańsku i
Gdyni, zapewniając w miarę swoich możliwości żywność dla uchodźców przybywających do
Trójmiasta. Stale pozyskujemy darowizny od producentów, prowadzimy także zbiórkę żywności na
rzecz uchodźców w Sklepach Społecznych, magazynie i ponad 40 punktach w całym Trójmieście.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

ZASOBY KADROWE
Specjaliści ds. administracji magazynowej i pozysku żywności (umowa-zlecenie/umowa o pracę
wraz z obciążeniami)
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Posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu żywności z różnych źródeł, rozwijaniu dystrybucji, obsługi
procesów logistycznych, transportowych i magazynowych, ewidencji darowizn zgodnej z aktualnym
stanem prawnym.

Specjalista ds. logistyki darowizn żywnościowych (umowa-zlecenie wraz z obciążeniami)
Umiejętności administracyjne i zarządzania dokumentacją (przygotowanie szablonów dokumentów,
prowadzenie rejestrów, sporządzanie raportów), znajomość MS Excel, znajomość zasad
magazynowania i higieny żywności, komunikatywność, doskonały kontakt z ludźmi.

Pracownik ds. obsługi magazynu (umowa-zlecenie/umowa o pracę wraz z obciążeniami)
Znajomość zasad magazynowania i higieny żywności, znajomość specyfiki pracy magazynowej,
umiejętność obsługi wózka paletowego i innych urządzeń magazynowych, komunikatywność.

Kierowca samochodu dostawczego (umowa-zlecenie/umowa o pracę wraz z obciążeniami)
Posiada doświadczenie zawodowe w transporcie do 3,5 tony, doświadczenie i/lub przeszkolenie z
zakresu bezpieczeństwa żywności w transporcie.

Wolontariusze (porozumienia wolontariackie)
Osoby dobrze zorganizowane, sprawne fizycznie i dostępne czasowo w godzinach otwarcia
magazynu - do pomocy przy pakowaniu i segregacji darów.

ZASOBY RZECZOWE
Użytkowanie w pełni wyposażonego magazynu (chłodnia, mroźnia, rampa, wózki widłowe i
paletowe) w celu bezpiecznego przechowywania i sprawnego transportowania żywności.
Użytkowanie samochodów dostawczych, w tym samochodu-chłodni i mroźni. Użytkowanie sprzętu
biurowego - telefon, drukarka, komputer - w celu organizacji pozysku i redystrybucji żywności.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Specjalista ds. logistyki darowizn
żywnościowych (umowa-zlecenie wraz
z obciążeniami)

1 400,00    

2. Pracownik ds. obsługi magazynu
(umowa-zlecenie/umowa o pracę wraz
z obciążeniami)

1 400,00    

3. Specjalista ds. pozysku darowizn
(umowa-zlecenie/umowa o pracę wraz
z obciążeniami)

1 000,00    

4. Pracownik ds. administracji darowizn
(umowa-zlecenie/umowa o pracę wraz
z obciążeniami)

1 000,00    

5. Kierowca samochodu dostawczego
(umowa-zlecenie/umowa o pracę wraz
z obciążeniami)

700,00    
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6. Zakup paliwa do transportu pozyskanej
żywności (paliwo/transport
zewnętrzny)

3 200,00    

7. Koszt mediów biuro i magazyn (prąd,
woda, paliwo gazowe, usługi
telekomunikacyjne)

1 200,00    

8. Obsługa księgowa projektu (usługa -
faktura)

100,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

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

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

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

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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