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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 MX Otopit Toruń, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000668642, Kod
pocztowy: 87-100, Poczta: Toruń, Miejscowość: Toruń, Ulica: Krucza , Numer posesji: 24, Województwo: kujawsko-
pomorskie, Powiat: Toruń, Gmina:m. Toruń, Strona www: www.otopit.pl, Adres e-mail: otopit@otopit.pl, Numer
telefonu: 669097459,
 
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)

Diana Koczorska
 
Adres e-mail: diana@otopit.pl Telefon: 533203268

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego III Runda Puchar Polski Pit Bike SM w Radomiu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.06.2019 Data
zakończenia

19.07.2019

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

Opis zadania

III Runda Puchar Polski Pit Bike SM w Radomiu to jedna z rund najmłodszej (od 2018 roku) dyscypliny motorsportu – Mini
Motocykle Pit Bike. Współzawodnictwo odbywa się w 6 klasach zawodniczych- Stock 90; 125; 150 Junior; 150; Pit Ladies;
Super Pit a do rywalizacji przystępują dzieci, kobiety i mężczyźni na poziomie zaawansowanym i początkującym. Co warte
podkreślenia, jest to jedyna dyscyplina w której mogą uczestniczyć zawodnicy od 8 roku życia (wcześniej tą granicą na
torze asfaltowym był 12 r.ż.).
Warte podkreślenia jest, że wydarzenie ma charakter imprezy otwartej i darmowej dla mieszkańców Radomia i nie tylko.
Zakładamy, że będzie to ciekawe urozmaicenie wakacji, a lokalni kibice będą mogli wspierać między innymi zawodników z
Radomia.

Miejsce realizacji

Zawody odbędą się na obiekcie Kartodrom Radom przy ulicy Warszawskiej 17/21 w Radomiu.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

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

Charakterystyka oferenta

Klub sportowy MX Otopit Toruń to działające od 2012 roku Stowarzyszenie zrzeszające miłośników mini motocykli Pit
Bike. Jesteśmy organizatorem rozgrywek ogólnopolskich – Pucharu Polski Pit Bike SM oraz Pit Bike Cup. Ponadto
organizujemy szkolenia i treningi w trybie całorocznym czy pikniki rodzinne.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od początku działalności klubu, zawodnicy biorą udział w rozgrywkach oraz licznych szkoleniach. Klub posiada
doświadczenie w zakresie organizacji zarówno szkoleń jak i imprez ogólnopolskich: Puchar PolskiPit Bike SM czy m.in.
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod rangą PZMot.
Od 2017 roku współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasta Toruń, Gmina Unisław, Gmina
Lisewo oraz Starostwo Powiatowe Powiatu Toruńskiego) oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W 2019 roku z
Województwem Kujawsko-Pomorskim a także mamy Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Koszalina.
W 2018 roku odbyło się z sukcesem łącznie pięć rund Pucharu Polski Pit Bike SM, przeprowadziliśmy również zawody off-
road - łącznie cztery rundy Pit Bike Cup, które odbywały się na torze w Głażewie (województwo kujawsko-pomorskie).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe: Bogdan Rudnicki - Prezes Stowarzysznia MX Otopit Toruń
Pasjonat branży, swoją działalność w sporcie motocyklowym rozpoczął w 1972 roku. Związany od początków z
motocrossem a obecnie z pit bike. We wcześniejszych latach był członkiem Głównej Komisji Sportu Motocyklowego. Pan
Bogdan Rudnicki posiada licencję sędziowską klasy "P" na ogólnopolskie mistrzostwa, a od 2012 roku jest Prezesem
Stowarzyszenia. Ponadto jest współtwórcą między innymi regulaminu i dyscypliny Mini Motocykle Pit Bike.
Łukasz Pawlikowski - dyrektor zawodów, były żużlowiec, od lat związany z Pit Bike'ami przy organizacji wydarzeń w tym
ogólnopolskich.
Maciej Merchel - kierownik kontroli technicznej, kilkuletnie doświadczenie związane z mini motocyklami Pit Bike.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem toru na zawody 10500,0    

2. Obsługa medyczna zawodów 2000,0    

3. Wynagrodzenie obsługi technicznej 2400,0    

4. Wynagrodzenie obsługi sędziowskiej 300,0    

5. Chronometraż 2000,0    

6. Puchary 594,0    

7. Medale, gadżety 425,0    

8. Wyżywienie obsługi 600,0    

9. Relacja na żywo 8000,0    

10. Speaker 700,0    

11. Dokumentacja fotograficzna 500,0    
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12. Kampania promocyjna 2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 30019,0 4000,0 26019,0

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;

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 (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również 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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