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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: Fundacja Puntana, Forma prawna:Fundacja, Numer Krs: 0000748604, Kod pocztowy: 00-654, Poczta:Warszawa,
Miejscowość:Warszawa, Ulica: Jana I Jędrzeja Śniadeckich, Numer posesji: 17, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Warszawa, Gmina: Śródmieście (dzielnica), Strona www: -, Adres e-mail:michal.kwasniewskii@gmail.com, Numer
telefonu: 606912215
 
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)

Michał Kwaśniewski
 
Adres e-mail: michal.kwasniewskii@gmail.com Telefon: 606912215

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

30.11.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Turniej tenisa stołowego dla amatorów - osób rozpoczynających przygodę z tenisem stołowym lub grających rekreacyjnie.
Planujemy zorganizować jednodniową imprezę (09.11), która będzie odbędzie się w hali sportowej przy ul. Siennickiej 40
w Warszawie. Celem imprezy jest promowanie dyscypliny - tenis stołowy - poprzez zawody sportowe. Odbiorcami
naszego zadania będą osoby zamieszkujące w woj. Mazowieckim (głównie Warszawa i okolice). Organizacja tak ogromnej
imprezy dla amatorów jest świetnym sposobem na promowanie dyscypliny na terenie województwa mazowieckiego.
Chcemy zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu. Nawiązujemy również do kolejnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez nasz kraj. Chcemy naszym turniejem uczcić to święto. Zamierzamy integrować Polaków przy
tenisowych stołach i poprzez sport przypominać o naszej historii. Turniej rozpoczniemy oficjalnie od odsłuchania hymnu
narodowego. Kategorie turnieju: Dzieci - do 13 roku życia Młodzież - 13 - 18 lat Amator - bez ograniczeń (nie posiadający
licencji PZTS) Open - wszyscy Zakupimy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników z każdej kategorii.
Organizacja tak dużego święta tenisa stołowego w naszym mieście byłaby okazją do dalszej popularyzacji tej dyscypliny
sportu na terenie województwa mazowieckiego. Odbije się ona również echem w świecie ping-ponga na terenie naszego
kraju. Impreza skierowana jest do młodszych i starszych. Poprzez tę imprezę chcemy pokazać, że sport można uprawiać w
każdym wieku, chcemy również promować zdrowy tryb życia.
Miejsce realizacji
Hala sportowa ul. Siennicka 40 Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Popularyzacja tenisa stołowego Zwiększenie zainteresowania
tenisem stołowym.
Zainteresowanie mieszkańców
Mazowsza, przyciągnięcie osób
które wcześniej nie brały udziały w
tego typu imprezach ( 20 osób co
najmniej).

Ocenia sędzia główny

Promocja Mazowsza Logotyp Mazowsze pojawi się na
wszelkich materiałach
promocyjnych. Turniej będzie
promowany w całym kraju.

Materiały reklamowe/ Zdjęcia

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
młodzieży i dorosłych w sportowej atmosferze

Chcemy żeby w naszym turnieju
wzięło udział 100 - 200
mieszkańców woj. Mazowieckiego.
Każdy z nich spędzi sobotę w
sposób bardzo aktywny.

Lista startowa

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

Charakterystyka oferenta
Jesteśmy fundacją której głównym zadaniem jest popularyzacja tenisa stołowego i zdrowy tryb życia. Chcemy
aktywizować mieszkańców woj. Mazowieckiego zachęcając ich do uprawiania sportu w szczególności tenisa stołowego.
Naszą misją jest propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W naszej kadrze mamy kilka osób z ogromnym doświadczeniem organizacyjnym. W naszej Fundacji pracują osoby, które
organizowały mistrzostwa Polski w tenisie stołowym oraz inne imprezy sportowe i kulturalne o zasięgu ogólnopolskim.
Osoby zatrudnione w fundacji organizowały już turnieje tenisa stołowego dla nawet 300 odbiorców.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
- doświadczenie trenerów i organizatorów - doświadczenie przy organizacji podobnych imprez

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem hali 3500,0    
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2. Sędzia główny 1500,0    

3. Promocja wydarzenia 1500,0    

4. Nagrody dla zawodników 2000,0    

5. Obsługa techniczna turnieju 1500,0    

6. Koordynator projektu 500,0    

7. Sprzęt sportowy (piłeczki do tenisa stołowego) 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,0 1000,0 10000,0

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.

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

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

.............................................
(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 (fakultatywny -
niezłożony)

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

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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