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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 "Serw", Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Starostwo
Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc: OZ.511.4.2013, Kod pocztowy: 09-200,
Poczta: Sierpc, Miejscowość: Sierpc, Ulica: Konstytucji 3 Maja, Numer posesji: 8, Województwo:
mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www: , Adres e-mail:
uks.serw@gmail.com, Numer telefonu: 508-380-733,
 
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)

Radosław Nowakowski
 
Adres e-mail: radoslaw_nowakowski08@wp.pl Telefon: 
517-225-482

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Międzypowiatowy turniej badmintona w Sierpcu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2020 Data
zakończenia

29.11.2020

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

Stowarzyszenie UKS "Serw" powstało w 2013 roku. Założyli go sympatycy badmintona. Od 2009
roku bowiem pasjonaci tej olimpijskiej dyscypliny sportu spotykali się aby delektować się grą. W
Sierpcu zasmakowało w niej naprawdę spore grono osób do takiego stopnia, że w 2011 roku
"zapaleńcy" zdecydowali się na utworzenie Amatorskiej Ligi Badmintona (Grand Prix), które trwało
cały rok. Kolejnym krokiem było założenie UKS "Serw". Jego wychowankowie rokrocznie zdobywają
medale i zajmują dobre lokaty na całym Mazowszu. Badmintonistka z Sierpca jest w tym momencie
klasyfikowana w rankingu Polskiego Związku Badmintona (PZBad). Ten sport naprawdę jest
popularny w naszym mieście. W tym roku chcielibyśmy zaproponować badmintonistom
międzypowiatowy turniej badmintona, na który zostaną zaproszeni zawodnicy i wystartują w nim
gracze z minimum trzech powiatów (sierpecki, płocki, lipnowski). Chcemy rozegrać turniej w kilku
kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) po to aby móc dać przyjemność z gry każdemu.
Dlatego składamy do Państwa ofertę, aby móc kupić zawodnikom nagrody, puchary, wodę, opłacić
sędziów.

Miejsce realizacji

Sierpc, sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09-200 Sierpc

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wyłonienie najlepszych zawodników w
turnieju

zadowolenie z gry protokół meczowy

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie UKS "Serw" powstało w 2013 roku w Sierpcu

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie UKS "Serw" od lat jest inicjatorem zadań sportowych mających na celu poprawienie
sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz na daniu radości z gry w badmintona

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- sala sportowa, rakietki, lotki, siatki do badmintona

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagrody, puchary, dyplomy 6000,0    

2. Wynagrodzenie sędziów 3000,0    

3. Woda mineralna do picia 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9500,0 9500,0 0,0

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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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