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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 "Przez Sport w Przyszłość", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie: 80, Kod pocztowy: 96-500, Poczta: Sochaczew,
Miejscowość: Sochaczew, Ulica:Wąska , Numer posesji: 13, Województwo:mazowieckie, Powiat:
sochaczewski, Gmina:m. Sochaczew, Strona www: www.pswp.e-sochaczew.pl, Adres e-mail:
przezsportwprzyszlosc@gmail.com, Numer telefonu: 696550956,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 96-500, Poczta: Sochaczew, Miejscowość: Sochaczew, Ulica: Skrytka Pocztowa ,
Numer posesji: 28, Województwo:mazowieckie, Powiat: sochaczewski, Gmina:m. Sochaczew,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Sebastian Wiśniewski
 
Adres e-mail: wisnia.sebastian@gmail.com Telefon: 
608527667

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego IV Mistrzostwa o Puchar Stowarzyszenia "Przez Sport w
Przyszłość" w Badmintona

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.03.2020 Data
zakończenia

03.06.2020

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

Zadanie polega na zorganizowaniu jednodniowej imprezy sportowej – IV Mistrzostwa o Puchar
Stowarzyszenia "Przez Sport w Przyszłość" w Badmintona. Turnieje organizowane przez nasze
stowarzyszenie spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem miejscowych, jak i przyjezdnych
zawodników. Możemy śmiało powiedzieć, że imprezy te mają zasięg krajowy dla tego chcemy w ten
sposób uczcić tą okrągłą rocznice.

W naszych turniejach startuje ponad 100 uczestników, którzy zaprezentowali m.in. z Warszawę,
Łódź, Olsztyn, Skierniewice, Zabrze, Płock, Włocławek, Wyszogród, Grodzisk Maz., Sochaczew,
Nowa Wiś, Skępe, Ozorków, Mińsk Maz., Żuromin. Turniej rozegrany będzie w 13 kategoriach:

Singiel Open A (zaawansowany),
Singiel Open B,
Singiel Open C,
Singiel Kobiet A,
Singiel Kobiet B,
Singiel Junior (dla dzieci)
Gra mieszana A,
Gra mieszana B,
Debel męski A,
Debel męski B,
Debel kobiet,
singiel 45+,
singiel 55+

Przywołując sportowe tradycje Sochaczewa, korzystając ze wsparcia dotacji z budżetu województwa
mazowieckiego i zatrudniając odpowiednią kadrę fachowców wolontariuszy, zostanie
profesjonalnie przygotowane przedsięwzięcie adresowane do każdego, potencjalnie
zainteresowanego mieszkańca naszego miasta, województwa i kraju.

Impreza zostanie zorganizowana 15 marca 2020 r.

Miejsce realizacji

Hala sportowa przy GOSiR w Teresinie
Aleja 20-lecia 32, 96-515 Teresin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zwiększenie zainteresowania
badmintonem wśród amatorów

Udział co najmniej 100
zawodników z całej Polski

Platforma on-line z listą
obecności/fotorelacja
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Promocja Województwa
Mazowieckiego

100% Relacja z imprezy w prasie
lokalnej oraz w internecie.

Integracja środowska 100% Obserwacja zawodników

Wyłonienie najlepszych zawodników w
swoich kategoriach

100% Platforma on-line z
wynikami turniejów

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Przez Sport w Przyszłość w 2013 roku podjęło działania mające na celu
popularyzację gry w badmintona na terenie miasta i gminy Sochaczew, jak również na terenie
powiatu sochaczewskiego. Efektem naszych działań było powołanie ligi, o nazwie „Liga Badmintona
Powiatu Sochaczewskiego”, której obecnie trwa VII edycja. W każdym sezonie brało udział ponad 50
zawodników, w tym dzieci, młodzież i dorośli. Poza Ligą stowarzyszenie przeprowadziło szereg
turniejów badmintona, podczas których na hali przy ZS RCKU w Sochaczewie oraz Hali GOSiR w
Teresinie udało zgromadzić się wielu zawodników z całego kraju jak również z zagranicy (Wielka
Brytania, Ukrainy, Chin). Część z przeprowadzonych turniejów (m.in III Mistrzostwa o Puchar
Stowarzyszenia, IV Mistrzostwa o Puchar Starosty Sochaczewskiego, IV Memoriał Sylwestra
Rozdżestwieńskiego, Turniej z Okazji Odzyskania Niepodległości czy VI Mikołajkowy Turniej w
Badmintona) już na stałe wpisała się w kalendarz imprez cyklicznych organizowanych przez
Stowarzyszenie. Opinie uczestników wyrażane w trakcie trwania poprzednich imprez (zarówno
przez zawodników biorących udział w rozgrywkach, jak i osoby towarzyszące) wskazują na duże
zainteresowanie organizacji tego typu imprez w naszym środowisku.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Za realizację zadania odpowiedzialny będzie przedstawiciel oferenta – Sebastian Wiśniewski, prezes
Stowarzyszenia „Przez Sport w Przyszłość”.który w 2018 r. i 2019 r. przeprowadził Grand Prix
Powiatu Sochaczewskiego Amatorów w Badmintona bez zastrzeżeń po przeprowadzonej kontroli
przez departamentu kontroli. Posiada on bogate doświadczenie w pracy w organizacji wielu imprez i
zawodów sportowych. Na terenie powiatu sochaczewskiego przeprowadził kilkadziesiąt zawodów
(turniejów w badmintona). Ostatnia impreza zorganizowana w grudniu 2019 r. przyciągnęła ponad
110 zawodników z całego kraju. W swojej działalności w organizacjach pozarządowych organizował i
współorganizował razem z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Sochaczewie wiele
imprez sportowych. Posiada doświadczenie w pracy jako wolontariusz przy jednej z sekcji lekko
atletycznej OKS SKRA Warszawa, gdzie córka uprawia tę dyscyplinę sportu. Od kilku lat angażuje się
w przygotowywanie tras biegowych podczas Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w
Sochaczewie oraz bierze udział, jako sędzia podczas zawodów. Brał udział przy organizacji,
przygotowaniu tras oraz sędziowaniu podczas XV i XVI, Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Swoją pracą społeczną wspiera sochaczewski WOPR i UKS „Dwójka” Sochaczew. Sam aktywnie
spędza czas. Zawodowo pracował przy jednej z polskich, zawodowych grup kolarskich VERVA -
ACTIVEJET TEAM. W 2017 uzyskał uprawnienia sędziego badmintona polskiego związku
badmintona. Jest też wiceprezesem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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komputer - 2 szt.
drukarka(urządzenie wielofunkcyjne) – 1 szt.
papier 1 ryza
toner do drukarki – 1 szt.
nagłośnienie
transport
modem z dostępem do internetu – 1 szt.
siatki - 9 szt.
słupki – 8 szt.
słupki z obciążnikiem 6 szt,
tablice wyników - 4 szt.
podium do dekoracji - 1 szt.
środki czystości
aparat fotograficzny
warnik
dystrybutor do wody

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Druk plakatów, ulotek i dyplomów 600,0    

2. Medale 400,0    

3. Puchary/statuetki 1000,0    

4. Sędzia 600,0    

5. Nagrody rzeczowe 2500,0    

6. Katering 1500,0    

7. Lotki 600,0    

8. Gadżety reklamowe z logo Mazowsza i
stowarzyszenia

1500,0    

9. Koordynacja zadania 500,0    

10. Wynajem hali 800,0    

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;
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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. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)

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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