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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:Międzyszkolny Klub Sportowy Mazur Sierpc, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja Klubów Sportowych: 14, Kod pocztowy: 09-200, Poczta: Sierpc, Miejscowość:
Sierpc, Ulica: Sucharskiego, Numer posesji: 2, Numer lokalu: 1, Województwo:mazowieckie,
Powiat: sierpecki, Gmina: Sierpc, Strona www: , Adres e-mail: listek23@wp.pl, Numer telefonu:
503188544,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Marek Listkowski
 
Adres e-mail: listek23@wp.pl Telefon: 503188544

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Memoriał im. Tadeusza Szałkuckiego w piłce ręcznej.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.09.2020 Data
zakończenia

05.09.2020

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

Od wielu lat jesteśmy organizatorem memoriału upamiętniającego postać nieżyjącego już
nauczyciela oraz trenera piłki ręcznej. Pan Tadeusz Szałkucki był bardzo szanowanym i lubianym
człowiekiem. We wrześniu 2020 roku również zależy nam na zorganizowaniu turnieju w jego czci.
Przewidujemy udział w turnieju 4 drużyn w kategorii seniora. W godzinach przedpołudniowych
drużyny rozegrają mecze półfinałowe. Po meczach półfinałowych planujemy przerwę obiadową dla
zawodników i czas na regenerację do meczów finałowych które odbędą się w godzinach
popołudniowych. Gry turniejowe wyłonią zwycięzcę turnieju oraz kolejne miejsca. Na zakończenie
turnieju przewidujemy rozdanie pucharów oraz nagród rzeczowych.

Miejsce realizacji

hala sportowa Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 10

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju Wręczenie pucharów i
nagród

Protokoły meczów
prowadzone prze sędziego
zawodów.

Przypomnienie postaci Pana Tadeusz
Szałkuckiego.

Odczytanie wspomnień o
Tadeuszu Szałkuckim przed
rozpoczęciem Turnieju

Prezentacja multimedialna

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

Charakterystyka oferenta

MKS Mazur Sierpc to klub sportowy w którym prowadzone jest szkolenie dorosłych , młodzieży i
dzieci w dyscyplinie sportu jaką jest piłka ręczna. Drużyna seniorów rywalizuje w I lidze piłki ręcznej
rozgrywek prowadzonych przez ZPRP w Polsce. Drużyny młodzieżowe biorą udział w rozgrywkach
prowadzonych przez WMZPR wWarszawie. W klubie szkolimy ok 150 zawodników w różnym wieku.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od wielu lat udanie organizujemy podobne turnieje dla dorosłych i dzieci. W turniejach tym brały
udział drużyny z terenu całego kraju.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do organizacji Turnieju zaangażowany będzie cały zarząd klubu. Wykorzystamy halę sportową do
rozgrywania meczy oraz małą salę do spotkania z rodziną i znajomymi Pana Szałkuckiego.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajem hali sportowej 800,0    

2. Zakup pucharów i nagród dla
najlepszych zawodników

3000,0    

3. obiad dla uczestników i zaproszonych
gości.

2500,0    

4. zakup pamiątkowych koszulek dla
uczestników Memoriału

3000,0    

5. opieka medyczna 200,0    

6. obsługa sędziowska 800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10300,0 9300,0 1000,0

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

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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