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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: KLUB PRZYJACIÓŁ WYSZKOWA, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000366174, Kod pocztowy: 07-200, Poczta:Wyszków, Miejscowość:Wyszków, Ulica: Białostocka,
Numer posesji: 9, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina:Wyszków, Strona
www: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community/Klub-Przyjaci%C3%B3%C5%82-
Wyszkowa-713309752066506/, Adres e-mail: klubprzyjaciol.wyszkowa@gmail.com, Numer
telefonu: 509477403,
 
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)

Marek Franciszek Siekierski
 
Adres e-mail: klubprzyjaciol.wyszkowa@gmail.com 
Telefon: 509477403

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja wyścigu rowerowego dla dzieci podczas 8
etapu „Poland Bike Marathon”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

27.04.2020 Data
zakończenia

12.07.2020

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

Organizacja wyścigu kolarskiego dla dzieci podczas 8 etapu „Poland Bike Marathon” na terenie
Gminy Wyszków (woj. mazowieckie) w dniu 28 czerwca 2020 r. Impreza ta będzie doskonałą
rozrywką dla całych rodzin. Wystartować może każdy, wystarczy mieć rower i kask. Zawodnicy będą
mogli skorzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego i bufetu w miasteczku rowerowym. W ramach
imprezy przewidujemy zorganizowanie mini wyścigu rowerowego dla dzieci wraz z nagrodami,
upominkami dla wszystkich zawodników oraz losowaniem nagród dla całych rodzin. Zawodom
towarzyszyć będzie gorąca atmosfera i profesjonalna oprawa. Poza aspektem sportowym, to tak
naprawdę ogromny piknik dla całych rodzin. Miasteczko kolarskie oraz START/META zawodów będą
mieć miejsce na terenie stadionu miejskiego w Wyszkowie. Głównym celem realizacji zadania jest
promocja kultury fizycznej, rekreacji na świeżym powietrzu, zdrowego stylu życia i idei wychowania
przez sport mieszkańców województwa mazowieckiego. Chcemy utrwalić wśród dzieci nawyki pro
zdrowotne, zasady rywalizacji fair-play, stworzyć alternatywę dla spędzania wolnego czasu,
zintegrować lokalne społeczności. Głównymi odbiorcami zadania będą dzieci w wieku 4-12 lat, a
odbiorcami drugorzędnymi rodzice i rodziny zawodników oraz społeczność Gminy Wyszków i
województwa mazowieckiego. W ramach organizacji wyścigu dla dzieci planujemy realizację
następujących działań:
1) 5 otwartych treningów przygotowujących do startu w zawodach (poniedziałki: 25.05,
1/8/15/22.06.2020),
2) przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotek, plakatów) na temat zasad
bezpiecznej jazdy na rowerze oraz zachęcających do zmiany środków transportu na rower, który nie
zatruwa środowiska, nie stoi w korkach, poprawia kondycję fizyczną,
3) rozesłanie materiałów do szkół, przedszkoli i klubów sportowych funkcjonujących na terenie
Gminy Wyszków,
4) przygotowanie czeków (500/300/100 zł) do wykorzystania w sklepie rowerowym jako
nagród za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na
dziewczynki/chłopców,
5) opaski odblaskowe dla startujących zawodników,
6) losowanie nagród – akcesoriów rowerowych dla wszystkich uczestników,
7) zabezpieczenie trasy wyścigu przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pokaz
ratownictwa po wyścigu

Miejsce realizacji

Gmina Wyszków

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo dzieci w wyścigu
rowerowym

Min. 50 osób Lista zawodników, zdjęcia,
relacje w mediach

Otwarte treningi przygotowujące do
startu w zawodach

5 treningów Zdjęcia, relacje w mediach
społecznościowych
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Rozpowszechnienie ulotek
informacyjno – promocyjnych na
temat zasad bezpiecznej jazdy na
rowerze oraz zachęcających do zmiany
środków transportu na rower, który
nie zatruwa środowiska, nie stoi w
korkach, poprawia kondycję fizyczną

1000 ulotek Wydruk 1000 egz. ulotek,
dostarczenie materiałów do
szkół, przedszkoli i klubów
sportowych, rozdawanie
podczas treningów oraz w
trakcie wydarzenia.

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

Charakterystyka oferenta

Klub Przyjaciół Wyszkowa działa czynnie na rzecz rozwoju Gminy Wyszków. Organizuje i angażuje
się w wiele akcji integracyjnych, charytatywnych i społecznych. Od wielu lat organizuje w
Wyszkowie plenerową Wigilię Miejską, podczas której wszyscy mieszkańcy mogą przełamać się
opłatkiem, zaśpiewać kolędy, poczęstować się wigilijną strawą. Inicjator akcji Pola Nadziei – zbiórki
dla Hospicjum Domowego Caritas w Wyszkowie. Stowarzyszenie sadzi żonkile, które w dniu zbiórki
są rozdawane za wrzucenie datku do puszki. W 2018 roku KPW zorganizował zawody strzeleckie z
broni krótkiej i długiej o Puchar Prezesa Klubu Przyjaciół Wyszkowa. Wyjazd był formą
podziękowania za wolontariacką pracę uczniów z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
„Kopernik” w Wyszkowie, którzy wspólnie z KPW biorą udział w wielu akcjach charytatywnych,
wspierających osoby chore i potrzebujące (m.in. Pola Nadziei, zbiórka żywności na paczki
świąteczne). Stowarzyszenie organizuje też różnego rodzaju rajdy rowerowe jak: „Wrzosowiska” –
rajd, podczas którego podziwiane są wrzosowiska mącznicowe – wydmy lucynowsko –
mostowieckie, „Kolory Jesieni”. W 2018 roku organizator koncertu z okazji Dnia Kobiet „Pod
błękitnym niebem Paryża”. Co roku współorganizuje koncert charytatywny „Bądź Aniołem – otwórz
serce”. W 2017 roku Klub zorganizował zbiórkę pieniędzy oraz darów rzeczowych dla mieszkańców
zniszczonego przez nawałnicę Rytla oraz spotkanie z podróżnikiem Piotrem Maciejukiem, a także
koncert noworoczny.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oferent w trakcie swej 10- letniej działalności organizował lub współorganizował wiele rajdów
rowerowych, m.in „Wrzosowiska” i "Kolory jesieni".

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Treningi przygotowujące do startu w zawodach prowadzone będą przez Łukasza Góralewskiego w
ramach wolontariatu. Projekty graficzne materiałów promocyjnych również będą wykonane w
ramach wolontariatu.
Łukasz Góralewski (trener) - były zawodowy kolarz, absolwent AWF Biała Podlaska, posiadający
Międzynarodową Klasę Mistrzowską (kolarstwo), reprezentant Polski, Mistrz Polski w drużynowej
jeździe na czas w kat. Elita – Ossów 2019

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Wydruk 1000 egz. ulotek DL, kolor
dwustronnie, kreda mat 350 g

183,09    

2. Nagrody za zajęcie miejsc 1-3 w
poszczególnych kategoriach
wiekowych z podziałem na płeć (czeki
do sklepu rowerowego)

5400,0    

3. Opaski odblaskowe samozaciskowe
34x3 cm, folia certyfikowana AGR, 200
szt.

861,0    

4. Nagrody do rozlosowania wśród
uczestników wydarzenia

2835,91    

5. Zabezpieczenie trasy przez strażaków
OSP

720,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 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.
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........................................
.....

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

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

(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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