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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 Dawnych Motocykli Magnet, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000494487, Kod pocztowy: 05-300, Poczta:Mińsk Mazowiecki, Miejscowość:Mińsk Mazowiecki,
Ulica:Warszawska, Numer posesji: 173, Województwo:mazowieckie, Powiat:miński, Gmina:m.
Mińsk Mazowiecki, Strona www: www.kdm-magnet.pl, Adres e-mail: wojdygap@wp.pl, Numer
telefonu: 605046193,
 
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)

Piotr Wojdyga
 
Adres e-mail: wojdygap@wp.pl Telefon: 605046193

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 25. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „MAGNET 2020”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.04.2020 Data
zakończenia

31.05.2020

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

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu, na zlecenie Głównej Komisji Pojazdów
Zabytkowych Polskiego Związku Motorowego, II rundy eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych PZM, w kategorii motocykle.
Celem imprezy jest: wyłonienie Mistrza Polski, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski Pojazdów
Zabytkowych na 2020 rok w konkurencji motocykli w klasach: pre-1945, post-1945, post-1960 i post
1970 przy czym datami granicznymi są dni: 31 grudnia 1945 roku, 31 grudnia 1960 roku i 31 grudnia
1970 roku

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji będzie dziedziniec Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckiem oraz drogi
powiatu mińskiego. Rajd odbędzie się w dniu 16 maja 2020 r.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział od 80 do 100 uczestników rajdu
(kierowców motocykli).

Nie mniej niż 80
zarejestrowanych
uczestników.

Lista zarejestrowanych
załóg, dokumentacja
fotograficzna.

Wyłonienie zwycięzców II rundy
eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych w konkurencji motocykle
w klasach: pre-1945, post-1945, post-
1960 i post 1970.

Przyznanie nagród w
konkurencji motocykli w
klasach: pre-1945, post-
1945, post-1960 i post 1970.

Lista nagrodzonych,
komunikat końcowy,
dokumentacja fotograficzna.

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

Charakterystyka oferenta

Klub Dawnych Motocykli MAGNET istnieje od 1996 roku i jest członkiem Polskiego Związku
Motorowego. Jest zarejestrowany w KRS w rejestrze stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000494487.
Skupia zarówno motocyklistów dosiadających dawne jednoślady, jak i kolekcjonerów, pasjonatów i
restauratorów zabytkowych pojazdów.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub Dawnych Motocykli „MAGNET” posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu
wydarzeń. Zorganizował 27 rajdów zabytkowych motocykli oraz 9 zlotów pojazdów zabytkowych.
Organizuje od 1996 roku Mazowiecki Rajd Weteranów Szos MAGNET, od 2011 roku Miński Zlot
Pojazdów Zabytkowych WARKOT a od 2017 roku Miński Rajd Motocyklowy.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Na potrzeby organizacji rajdu udostępnione zostaną pojazdy członków Klubu, komputer, sprzęt
łączności, pachołki drogowe. Członkowie Klubu zaangażowani w organizację rajdu, będą wykonywać
pracę w ramach wolontariatu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wykonanie koszulek rajdowych dla
uczestników

4000,0    

2. Nagrody (puchary) dla zwycięzców w
poszczególnych klasach

1500,0    

3. Obsługa organizacyjna zlotu 4000,0    

4. Obsługa księgowa 1000,0    

5. Wynajęcie sprzętu nagłośnieniowego. 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12000,0 8000,0 4000,0

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.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: febf-b27f-376c

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (obligatoryjny - 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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