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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: GIMNAZJALNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAPRZÓD SKÓRZEC, Forma prawna:Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej, EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH STAROSTWA POWIATU SIEDLECKIEGO:5, Kod
pocztowy: 08-114, Poczta: SKÓRZEC, Miejscowość: SKÓRZEC, Ulica: SIEDLECKA, Numer posesji: 3, Województwo:
mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Skórzec, Strona www: www.naprzodskorzec.pl, Adres e-mail:
gluksnaprzodskorzec@gmail.com, Numer telefonu: 694959828
 
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)

Zbigniew Prokurat
 
Adres e-mail: zbyszek.prokurat@ts-pro.pl Telefon: 602870955

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 63 Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego im. Redaktora Janusza
Strzałkowskiego - Finał Regionalny

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.04.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
W ramach zadania zostanie zrealizowany "63 Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego im. Redaktora Janusza
Strzałkowskiego - Finał Regionalny". Turniej rozgrywany w sześciu kategoriach: - rocznik 2008 i młodsi chłopcy - rocznik
2008 i młodsze dziewczęta - rocznik 2006-2007 chłopcy - rocznik 2006-2007 dziewczęta - rocznik 2003-2005 chłopcy -
rocznik 2003-2005 dziewczęta W turnieju wezmą udział dzieci i młodzież z powiatów: siedleckiego, mińskiego,
garwolińskiego, węgrowskiego, łosickiego, sokołowskiego, m. Siedlce. W turnieju uczestniczyć będzie ok 200 zawodników
w różnych kategoriach wiekowych. Dzieci preferują wszelkie zabawy związane z ruchem i aktywnością fizyczną, ze
szczególnym akcentem na tenis stołowy w której to dyscyplinie mamy bogate tradycje i duże osiągnięcia na szczeblu
powiatu, regionu, województwa i ogólnopolskim. Jesteśmy organizatorami wielu zawodów sportowych w tej dyscyplinie.
Sport i aktywność fizyczna oraz zabawy we wszelakich formach wzbudzają ciekawość i zainteresowanie naszych
wychowanków i cieszą się dobrą opinią. Pozwalają wyrównywać braki i pokonywać trudności w nauce. Wzmacniają w
dziecku poczucie własnej wartości oraz wiary w siebie. Uczą radzenia sobie ze stresem. Sprzyja to w nawiązywaniu
kontaktów społecznych, pozwalają wyrażać swoje uczucia. Ćwiczą zmysły, wyrabiają orientację w przestrzeni, rozwijają
zwinność, spostrzegawczość i zręczność.
Miejsce realizacji
Turniej zostanie zorganizowany w hali budynku Zespołu Szkół w Skórcu, powiat siedlecki.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie mieszkańcom województwa
mazowieckiego możliwości współzawodnictwa
w ramach turnieju tenisa stołowego

Organizacja 1 turnieju rozegranego
w sześciu kategoriach

Protokół z realizacji turnieju

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

Charakterystyka oferenta
Gimnazjalny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Skórzec jest klubem sportowym zrzeszającym kilkuset
sportowców z terenu wschodniego Mazowsza.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od 2000 r. organizacja corocznych powiatowych i międzypowiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku
Sportowego; Ludowych Zespołów Sportowych - mistrzostwa LZS. Otwarte Turnieje o Puchar Wójta Gminy Skórzec 2 -
krotnie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Pracowników PKP 5 - krotnie organizowaliśmy Turniej o puchar Prezesa Kolei
Mazowieckich Jesteśmy organizatorem turniejów powiatowych, regionalnych i wojewódzkich dla Szkolnego Związku
Sportowego.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Do organizacji turnieju zostanie wykorzystana hala sportowa Zespołu Szkół w Skórcu oraz posiadany niezbędny sprzęt, np.
stoły, liczydła.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Stół do tenisa stołowego 1 szt 2300,0    

2. Siatki do stołów tenisowych 600,0    

3. Numeratory 460,0    

4. Puchary z miejsca I-III 1000,0    

5. Nagrody rzeczowe 3000,0    

6. Sędziowie 1200,0    

7. Piłeczki do tenisa stołowego 640,0    

8. Woda mineralna oraz poczęstunek dla
uczestników turnieju

1000,0    

9. Obsługa techniczna 600,0    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10800,0 9800,0 1000,0

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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