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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

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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: Uczniowski Klub Sportowy Swim TeamWilanów, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Rejestr Uczniowskich
Klubów Sportowych prowadzony przez Prezydenta M.St. Warszawy:628, Kod pocztowy: 02-797, Poczta:Warszawa,
Miejscowość:Warszawa, Ulica: Franciszka Klimczaka, Numer posesji: 20, Numer lokalu: 79, Województwo:mazowieckie,
Powiat:Warszawa, Gmina:Wilanów (dzielnica), Strona www: www.swimteamwilanow.com.pl, Adres e-mail:
zarzad@swimteamwilanow.com.pl, Numer telefonu: +48608665609
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Daniel Piaściński
 
Adres e-mail: dpiascinski@swimteamwilanow.com.pl Telefon: 
+48608665609

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pływacki obóz sportowy dla dzieci z Wilanowa

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.08.2019 Data
zakończenia

25.08.2019

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

Opis zadania
Transport dzieci uczęszczających do klubu z Warszawy do ośrodka oraz zapewnienie opieki instruktorów i trenerów,
zakwaterowania i wyżywienia na terenie ośrodka Codzienne zajęcia pływackie rano i wieczorem po 2 godziny Wyjście w
teren, na plaże lub wycieczki do atrakcji turystycznych w okolicy w przerwie pomiędzy treningiem porannym i
popołudniowym
Miejsce realizacji
Centrum Sportowe - Gniewino województwo pomorskie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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Realizacja treningów pływackich 16 treningów na basenie i w
terenie przy czym nie mniej niz 12
na basenie

zapis zrealizowanych założeń
treningowych dla kązdych z zajęć

Poprawa wyników pływackich Poprawa wyników przynajmniej
połowy dzieci uczestniczących w
obozie

Wyniki testu pływackiego na
dystansie 100 m wybranym stylem
na początku i końcu obozu

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

Charakterystyka oferenta
UKS Swim TeamWilanów jest klubem istniejącym od grudnia 2016 roku oferującym treningi pływackie dzieciom z
dzielnicy i okolic. Oferuje zajęcia w formie doskonalenia pływania jak też wyczynowych treningów pod kątem
współzawodnictwa sportowego. W każde ferie organizuje dzieciom obóz sportowy mający na celu poprawę umiejętności
pływackich jak też ogólnej wytrzymałości i kondycji. Uczestniczymy w zawodach na arenie miejskiej okręgowej i
ogólnopolskiej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
UKS Swim Team zorganizował do tej pory 4 obozy sportowe samodzielnie (2 letnie w 2017 i 2018 oraz 2 zimowe w 2017 i
2018) a także jeden pływacko - narciarski we współpracy z biurem podróży.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zatrudnieni trenerzy jako instruktorzy i opiekunowie w czasie obozu. Rodzice dzieci w formie wsparcia administracyjnego i
organizacyjnego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Pobyt dzieci 20000,0    

2. Pobyt opiekunów 3000,0    

3. Wynagrodzenie opiekunów 5000,0    

4. Transport dzieci i opiekunów 5500,0    

5. Pamiątkowe koszulki 20 szt. 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 34000,0 9000,0 25000,0

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

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również elektronicznie)

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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