
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e050-d434-61a5

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: Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna, Forma prawna: stowarzyszenie, KRS: 0000107131, Kod
pocztowy: 05-555, Poczta: Tarczyn, Miejscowość: Tarczyn, Ulica:Mszczonowska , Numer posesji:
21, Województwo:mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Tarczyn, Strona www: , Adres e-
mail: kazikporebski@wp.pl, Numer telefonu: 608 043 244,
 
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)

Kazimierz Porębski
 
Adres e-mail: kazikporebski@wp.pl Telefon: 608 043 244

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.04.2020 Data
zakończenia

15.05.2020

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e050-d434-61a5

Opis zadania

Dla uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej cyklicznie od sześciu lat Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna
organizuje festyn, którego zasadniczym elementem są zawody hipiczne w skokach przez przeszkody.
Zawodom towarzyszą inne atrakcje jak np. pokazy sprawności kawaleryjskiej w wykonaniu
szwoleżerów, pokazy walk rycerskich itp.

Miejsce realizacji

Tarczyn, ul. Dolna

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników/zawodników
będących odbiorcami zadania;

45 Protokoły sędziowskie

Liczba drużyn/klubów sportowych
będących odbiorcami zadania;

12 Protokoły sędziowskie

Liczba świadczeń udzielonych
odbiorcom zadania

1 dzień turniejowy, 4
konkurencje sportowe

Protokoły sędziowskie

Liczba obserwatorów Minimum 500 rozdanych
rozet

Rozdane rozety, fotografie

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

Charakterystyka oferenta

Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna powstało w 1996r. Towarzystwo zrzesza ok.40 członków stałych i
wielu sympatyków z obszaru gminy Tarczyn i powiatu piaseczyńskiego. Wśród wielu celów
statutowych wpisano również popularyzację sportu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna od wielu lat organizuje zawody i imprezy popularyzujące sport
jeździecki. Na Święto Flagi (2 maja) od 7 lat organizujemy konkursy skoków przez przeszkody w
porozumieniu z Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Jeździeckim. Zawody te są sędziowane
zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Jeździeckiego. Szczególnie cenione są nasze konkursy dla
młodych talentów sztuki jeździeckiej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wolontariusze - członkowie Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna, Młodzież z Technikum Rolniczego w
Piasecznie ucząca się w zawodzie hodowla I użytkowanie koni. Plac konkursowy, sprzęt
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mechaniczny do przygotowania placu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie Gospodarza Toru 550,0    

2. Wynajem ogrodzenia placu
konkursowego i rozprężalni

2000,0    

3. wynajem i transport parkuru 1500,0    

4. Wynajem podestu oraz namiotu dla
komisji sędziowskiej oraz biura
zawodów

1750,0    

5. Zapewnienie obsługi weterynaryjnej 400,0    

6. Zakup nagród 2000,0    

7. Zakup pucharów i flo 800,0    

8. Zakup rozet 700,0    

9. Zakup obiadów dla sędziów i obsługi
parkuru

500,0    

10. Zakup produktów spożywczych i napoi 200,0    

11. Projekt graficzny plakatów, banerów i
zaproszeń

700,0    

12. Wykonanie banerów, druk plakatów i
zaproszeń

800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11900,0 10000,0 1900,0

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;
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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. 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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