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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: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ROKiS Radzymin, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Krajowy Rejestr Sądowy:
0000522953, Kod pocztowy: 05-250, Poczta: Radzymin, Miejscowość: Radzymin, Ulica: Al. Jana Pawła II, Numer posesji:
20, Województwo:mazowieckie, Powiat: wołomiński, Gmina: Radzymin, Strona www:
https://www.facebook.com/sprrokis/, Adres e-mail: biuro@sprradzymin.pl, Numer telefonu: 533766885
 
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)

Dominik Brinovec
 
Adres e-mail: biuro@sprradzymin.pl Telefon: 533766885

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Piłka ręczna w sercu Radzymina

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

13.04.2019 Data
zakończenia

31.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Radzymin to miasto, które od kilu lat mocno żyje piłką ręczną. Sukcesy osiągane przez miejscowe kluby przyciągają na halę
Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu masę fanów, aktywnie włączających się kibicowanie podczas sportowych
wydarzeń. Zadanie zakłada pomoc w statutowych działaniach Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ROKiS Radzymin, tj. krzepieniu
aktywnych form spędzenia czasu oraz postaw prozdrowotnych poprzez stworzenie miejsca gdzie publiczność aktywnie
spędzi swój wolny czas. Mamy w planach organizację cyklu posezonowych sparingów, które będą otwarte dla klubowych
fanów, a jednocześnie przyczynią się do zachowania rytmu meczowego zawodników SPR ROKiS, w okresie wolnym od gier
ligowych. Będą to wydarzenia, które intensywnie zaangażują mieszkańców w każdym wieku – i tych młodych, i tych
starszych. Wartością dodaną będzie integracja mieszkańców naszego miasta. Wstęp na mecze będzie otwarty – hala
ROKiS mieści ok. 400 miejsc. Wyślemy zaproszenia do radzymińskich szkół – aby jak najwięcej młodzieży zainteresować tą
dziedziną sportu. Potrzeba realizacji zadania jest ogromna. Dzisiejsze czasy – czasy komputeryzacji i technicyzacji zamykają
w czterech ścianach już najmłodszych mieszkańców naszego Miasta. Wspólnie chcemy pokazać jak ważny w życiu jest
sport i jak pozytywne cechy charakteru może kształtować. W projekcie przewidujemy pracę kilku wolontariuszy
odpowiadających m.in. za koordynację, monitorowanie i organizację wydarzeń (ok. 60 j. x 25zł/h), a także pracę
szkoleniowca z odpowiednimi uprawnieniami, który odpowiadać będzie za przygotowanie zespołu do cotygodniowych
rozgrywek, prowadzenie specjalnych video-analiz oraz statystyk poszczególnych zawodników - 32 dni x 2 godziny x 50zł/h
- ceny rynkowe. Jakość projektu, jego efektywność oraz współzawodnictwo sportowe uczestników, zostaną podniesione
poprzez zakup niezbędnego sprzętu sportowego i treningowego. Dodatkowo pomoże to w promocji Miasta. Koszulki
treningowe zostaną opatrzone logotypem zespołu, który w swojej strukturze posiada elementy związane z Miastem, m.in.
jego nazwę. Kalkulacja zakupu sprzętu treningowego i meczowego przedstawia się następująco: - koszulki treningowe 80
szt. X 25 zł - klej do piłki ręcznej 5 szt. x 130 zł Każdy mecz będzie odbywał się w sportowej oprawie tj. z zaangażowaniem
sędziów z uprawnieniami, oraz pielęgniarką dbającą o bezpieczeństwo zawodników. Do przeprowadzenia gier kontrolnych
niezbędny będzie zakup wody pitnej dla zawodników, oraz pomeczowego wyżywienia.
Miejsce realizacji
Hala ROKiS - Aleja Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin Mecze turniejowe i sparingowe na terenie Polski

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Aktywizacja mieszkańców Radzymina, poprzez
organizację ich wolnego czasu

Zgromadzenie dużej ilości
mieszkańców Radzymina na
meczach kontrolnych

Obowiązkiem sędziów jest
szacowanie liczby widzów na
każdym meczu.

Nauka zasad fair-play Osiągnięcie przez zawodników
podstaw gry zgodnie z zasadami
fair-play.

Monitorować to będą trenerzy
zespołów, doświadczeni w pracy z
zawodnikami.

Organizacja meczów kontrolnych Organizacja ok 7-10 sparingów Źródłem informacji będzie Prezes
klubu, oraz rachunki księgowe za
delegacje sędziowskie etc.

Przeprowadzenie regularnych treningów piłki
ręcznej

Przeprowadzenie zajęć piłki ręcznej
4-5 razy w tygodniu

Źródłem informacji będzie
oświadczenie trenera, prezesa
klubu, oraz fv za wynajem hali

Zakup sprzętu sportowego zakup koszulek sparingowych dla
20 zawodników po 4 szt. na osobę,
oraz kleju do piłki ręcznej

Źródłem informacji będzie fv za
sprzęt sportowy, zdjęcia.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ROKiS Radzymin to twór zarządzany przez pasjonatów. W swojej krótkiej historii (4 lata
funkcjonowania) - wywalczył 2 historyczne awanse. Od września 2018 roku rywalizuje na zapleczu najwyższej w Polsce
klasy rozgrywkowej. W swoich szeregach ma 25 zawodników - w tym posiadaczy medali Akademickich Mistrzostw Polski,
2 licencjonowanych trenerów. W pracy Stowarzyszenia pomaga kilku Wolontariuszy. Mamy świadomość swojej misji
społecznej i odpowiedzialności dlatego od samego początku działalności promujemy aktywny tryb życia oraz postawy
prozdrowotne. Wiemy też, że wielką rolę w całej działalności Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ROKiS Radzymin odgrywa
zainteresowanie społeczności lokalnej, dlatego z dumą i konsekwencją staramy się ową społeczność integrować i
promować miasto Radzymin na terenie całej Polski. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie mają na celu promocję
aktywnego trybu życia, krzepiącego dobre postawy prozdrowotne, oraz naukę jakże ważnych w życiu cech sportowca
m.in. sumienności, punktualności, ambicji, czy woli walki.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie posiada duże doświadczenie w realizacji projektów publicznych: 1. Projekt „SPR ROKIS Duma Radzymina”.
Projekt realizowany w ramach ogłoszonego konkursu przez Gminę Radzymin, na realizację zadania publicznego pod
nazwą: Szkolenie sportowe, prowadzenie działalności sekcji sportowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży, organizacja zawodów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych, wspieranie sportowych reprezentacji
Gminy Radzymin w 2015 roku. 2. Projekt „SPR ROKIS Na drodze do I ligi”. Projekt realizowany w ramach mikrodotacji z FIO
– Mazowsze lokalnie w 2015 roku. 3. Projekt „SPR ROKIS Na drodze do I ligi”. Projekt realizowany w ramach ogłoszonego
konkursu przez Gminę Radzymin, na realizację zadania publicznego pod nazwą: dofinansowanie wkładu własnego
organizacji pozarządowej do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań
publicznych Gminy Radzymin w 2015 roku. 4. Projekt „SPR ROKIS Na drodze do II ligi”. Projekt realizowany w ramach
ogłoszonego konkursu przez Gminę Radzymin, na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie sportowe,
prowadzenie działalności sekcji sportowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów
sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych, wspieranie sportowych reprezentacji Gminy Radzymin w 2016 roku. 5.
Projekt „SPR ROKIS na drodze do upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Projekt realizowany na podstawie umowy o
realizację zadania publicznego zawartej z Gminą Radzymin w 2017 roku. 6. Projekt „Rozwój Piłki Ręcznej z SPR ROKiS
Radzymin” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy o realizację zadania publicznego
z Gminą Radzymin w 2018 roku. 7. Projekt „Gramy w piłkę ręczną z SPR ROKiS Radzymin Projekt realizowany na podstawie
umowy o realizację zadania publicznego z Gminą Radzymin w 2018 roku. 8. Projekt „Radzymin bliżej sportu, dalej od
narkotyków” Realizacja działań z obszaru profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne),
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie; udzielania pomocy
specjalistycznej osobom uzależnionym/nadużywającym alkoholu i narkotyków, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom.
Projekt realizowany na podstawie umowy o realizację zadania publicznego z Gminą Radzymin w 2018 roku.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Podczas realizacji zadania Stowarzyszenie korzystać będzie z: - pracy wykwalifikowanych Trenerów - pracy wolontariuszy -
sędziów zawodów - pielęgniarki - zespołów piłkarzy ręcznych - hali Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem hali sportowej 2000,0    

2. Organizacja meczów sparingowych - sędziowie,
pielęgniarka, woda pitna, wyżywienie

5000,0    

3. Zakup koszulek sparingowych 2000,0    

4. Zakup kleju do piłki ręcznej 650,0    

5. Osoby odpowiedzialne za koordynację,
monitorowanie i organizację wydarzeń

1500,0    

6. Praca trenera zespołu 3200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14350,0 10000,0 4350,0

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;
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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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