
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
oraz w przypisach.

Zaznaczenie  gwiazdką,  np.:  „pobieranie*/niepobieranie*”  oznacza,  że  należy  skreślić  niewłaściwą  odpowiedź,  pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Prezydent  Miasta Legionowo

05-120 Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138).

4. Tytuł zadania publicznego
Kampania edukacyjno-informacyjna o Honorowym Dawstwie Krwi oraz wdrożenie 
systemu SYRENA LEGIONU – System REagowania Na Apele o krew w mieście Legionowo

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

20 sierpnia 2018 Data
zakończenia

11 listopada 2018

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów),  forma  prawna,  numer  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  innej  ewidencji,  adres  siedziby  oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa – LEGION
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kopernika 107
KRS: 0000716868

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Robert Kowalewski        
mail:  r.kowalewski@legionhdk.pl
Justyna Matuszewska   

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

 Cel: 
Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej o tematyce Honorowego Krwiodawstwa oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU 
czyli Systemu Reagowania na Apele o Krew dla mieszkańców Miasta Legionowo za pośrednictwem “Portalu Legion” we współpracy z 
Urzędem Miasta Legionowo;
- zaprojektowanie i wykonanie specjalnie przygotowanych plakatów i ulotek edukacyjnych o Honorowym Krwiodawstwie oraz materiałów 
informacyjnych o Syrenie i jej funkcjonalności w społeczności lokalnej;
- przekazanie informacji o zagrożeniach związanych z brakiem krwi w czasie wakacji, oraz możliwości pomocy krwiodawców za 
pośrednictwem systemu Syrena Legionu;
- wdrożenie powiadamiania honorowych dawców krwi mailem, sms-em oraz umieszczanie informacji na www i w social mediach o 
potrzebie oddania konkretnej grupy krwi dla potrzebującej osoby (mieszkańca Legionowa), który uległ wypadkowi lub jego leczenie nie 
może być kontynuowane ze względu na brak krwi w placówkach medycznych.

Mieszkaniec potrzebujący krwi (lub osoba go reprezentująca: członek rodziny, przyjaciel itp.)  po wejściu na odpowiednią stronę www 
znalazłby szczegółowe informacje, w jaki sposób może uzyskać pomoc i zgłosić apel o krew. Wolontariusz, po sprawdzeniu poprawności i 
wiarygodności otrzymanych od mieszkańca danych przekazuje do zarejestrowanych krwiodawców apel o potrzebie oddania krwi poprzez 
system SYRENA LEGIONU.

 Założenie: 
Syrena Legionu - to szybka i skuteczna pomoc osobie potrzebującej krwi. System zapewni bezpośredni kontakt teleinformatyczny (mail, 
sms) z honorowymi dawcami krwi z uwzględnieniem bezpośredniej selekcji na:
- grupę krwi (taką samą jak osoba potrzebująca lub pasującą w jej leczeniu);
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- miejsce zamieszkania położone w niewielkiej  odległości od placówki medycznej leczenia osoby potrzebującej;
- miejsce zamieszkania związane z sąsiedztwem osoby potrzebującej lub zgłaszającej; 
Wsparcie Miasta Legionowo zapewni:
- przekaz informacyjny mieszkańcom o nagłej potrzebie krwi;
- wzrost zainteresowania mieszkańców ideą Honorowego Krwiodawstwa;
- zwiększenie empatii i spontaniczność - co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zwiększenie liczby potencjalnych krwiodawców; 
- pomoc mieszkańcom w dostępie do informacji dotyczących Honorowego Krwiodawstwa w Legionowie (poprzez umieszczanie ich treści na
stronie internetowej miasta Legionowo).

● Etapy uruchomienia systemu:
1. Uruchomienie i dopasowanie systemu do Miasta Legionowo:
- opracowanie czytelnego i przejrzystego wyglądu dającego możliwość uruchomienia apelu o krew intuicyjnie przez każdą osobę.
2. Wdrożenie mailingu i bramki sms na Portalu Legion:
- zakup i zainstalowanie modułu sms wraz z wykupieniem zabezpieczonych sms-ów dla miasta Legionowo na portalu.
3. Uruchomienie funkcjonalności zaciągania danych z profili krwiodawców i dopasowywania do mailingu i systemu sms.
4. Ustawienie informacji, przekierowań (banerków z linkami) oraz opisów na stronie miasta Legionowo;
- uruchomienie i automatyczne generowanie statystyk krwiodawstwa miasta Legionowo na podstawie założonych profili na portalu;
5. Promocja Syreny Legionu w Legionowie zachęcająca do zakładania profili przez honorowych dawców krwi:
- promocja na stronie www miasta i innych partnerów;
- promocja w social mediach miasta i partnerów;
- promocja za pomocą mediów oraz wydawnictw, billboardów, plakatów i ulotek;
- rozdawanie ulotek informacyjnych podczas akcji krwiodawstwa oraz na terenie miasta;
- przekaz informacji poprzez współpracujące instytucje, placówki medyczne oraz innych partnerów;
- kolportaż ulotek informacyjnych w Legionowie.

 Miejsce: 
Miasto Legionowo, Powiat Legionowski (zasięg informacji ogólnopolski)

 Grupy odbiorców zadania: 
Mieszkańcy miasta Legionowo, Powiatu Legionowskiego i okolic oraz dodatkowo krwiodawcy zarejestrowani w systemie.
Przewidywany wkład osobowy i rzeczowy: 
Funkcjonalność “Portalu Legion”, praca wolontariuszy przy obsłudze SYRENY LEGIONU (przyjmowanie informacji od zgłaszającego potrzebę 
apelu, pomoc w wypełnieniu ankiety z danymi niezbędnymi do uruchomienia apelu, typowanie grupy docelowej dawców za pomocą 
systemu, wysyłanie e-mail i sms do potencjalnych dawców), wolontariusz do rozliczenia finansowego zadania publicznego, grafik - 
wolontariusz tworzący projekty dopasowań systemu do portalu i strony miasta, koordynator projektu - wolontariusz.

_____________________________
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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

 Bezpośrednia pomoc mieszkańcom Legionowa w szybkim i skutecznym pozyskaniu potrzebnej krwi: 
- zakładana ilość apeli 1-5 miesięcznie (w zależności od zapotrzebowania na krew w Centrach Krwiodawstwa). 

 Zasięg popularyzacji idei Honorowego Krwiodawstwa poprzez program w przedziale wiekowym 18-65 lat (osoby mogące oddawać krew)
 Zakładana liczba nowych Profili Krwiodawców na Portalu Legion (dawcy mogący reagować na apele): 

- z Legionowa od 20 do 50;  
 - z powiatu legionowskiego od 50 do 100;                                                                                                                                          - 
 Pozyskanie nowych krwiodawców z terenu Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 10 - 50 osób. (dawców pierwszorazowych).
 Zainstalowanie modułu automatycznego zaciągania danych z profili do mailingu i bramki sms.
 Utworzenie modułu bramki sms dla krwiodawców z Legionowa na Portalu Legion.
 Stworzenie automatycznych statystyk krwiodawstwa  dla miasta Legionowo (w oparciu o założone profile na portalu) z możliwością ich 

adaptacji na stronie www Legionowa:
- ilość profili (krwiodawców);
- podział na mężczyzn i kobiety;
- podział na grupy krwi.
Umieszczenie informacji o Honorowym Krwiodawstwie związanym z mieszkańcami Legionowa na stronie  internetowej miasta.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego  (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu
Koszt całkowity

(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3)

(zł)

do poniesienia

ze środków

finansowych

własnych, środków

pochodzących

z innych źródeł,

wkładu osobowego

lub rzeczowego4)

(zł)

1

Uruchomienie i dostosowanie funkcjonalności  
SYRENY LEGIONU do miasta Legionowo. 
Przygotowanie i dostosowanie informacji HDK 
związanych z miastem do strony Urzędu. 

3.000,00 zł 3.000,00 zł 0

2
Zabezpieczenie teleinformatyczne (wykupienie sms-
ów, zabezpieczenie informatyczne)

1.000,00  zł 1.000,00  zł 0

3
Druk plakatów, ulotek i instrukcji o tematyce 
Honorowego Dawstwa Krwi i Syrenie Legionu

1.000,00 zł 1.000,00 zł 0

4
Wykonanie projektu i druk Roll-up’a promocyjnego 
krwiodawstwo i Miasto Legionowo

500,00 zł 500,00 zł 0

5

Przygotowanie spotu reklamowego promującego 
Honorowe Krwiodawstwo, Syrenę Legionu oraz 
wsparcie Urzędu Miasta Legionowo

1.500,00  zł 1.500,00  zł 0

6

Sporządzenie projektów graficznych (plakat, ulotki, 
informacje na www i portale społecznościowe) Grafik 
wolontariusz ( 50 zł/godz x 30 godzin)

1.500,00 zł 0 1.500,00 zł

7

Dopracowanie funkcjonalności systemu, 
projektowanie i adaptacja informacji (statystyk) o 
Honorowym Krwiodawstwie dot. miasta Legionowo 
na stronie internetowej Portalu Legion i miasta
+ koordynator projektu 
Wolontariusz ( 23 zł/godz x 100 godzin ) 

2.300,00 zł 0 2.300,00 zł

8 Praca wolontariusza przy przyjmowaniu zgłoszeń i 
uruchomieniu Syreny Legionu (wolontariusz) ryczałt za
gotowość - zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem to
średnio: 12,00/h x ilość godzin pracujących w miesiącu

6.240,00  zł 0 6.240,00 zł



x 3 m-ce 

9

Paliwo dla wolontariuszy kolportujących  ulotki, 
uczestniczących w informowaniu społeczności 
lokalnej.

400,00  zł 0
400,00 zł

10
Obsługa finansowa zadania
(wolontariusz). 

200,00 zł 0 200,00 zł

Koszty ogółem: 17.640,00 zł
7.000,00 zł 10.640,00 zł

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

Katarzyna Kowalewska

Justyna Matuszewska

Data  03.08.2018r.

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Załącznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

____________________________________________________

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


