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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 Lazarus, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000709930, Kod pocztowy: 05-
319, Poczta: Cegłów, Miejscowość: Cegłów, Ulica: Józefa Piłsudskiego, Numer posesji: 39, Numer lokalu: -, Województwo:
mazowieckie, Powiat:miński, Gmina: Cegłów, Strona www: -, Adres e-mail: info@e-ceglow.pl, Numer telefonu: 609-655-
040,
 
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)

Damian Kacprowicz
 
Adres e-mail: d.kacprowicz@ceglow.pl Telefon: 509-525-370

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy-C3R

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

18.08.2019 Data
zakończenia

31.10.2019

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

Lokalne Stowarzyszenie Lazarus, którego jednym z założeń jest rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu, a także
integracja lokalnej społeczności chce realizować założone sobie cele i inicjować mieszkańcom Gminy Cegłów i Powiatu
Mińskiego wydarzenia, które pozwolą im aktywnie spędzać wolny. Taką inicjatywą ma być „Cegłowski Rodzinny Rajd
Rowerowy-C3R”, którego trasa przebiegać będzie przez teren gminy, czyli także przez wyjątkowo urodziwe otaczające je
lasy, którymi Gmina Cegłów może się pochwalić. Dzięki realizacji tego zadania publicznego zapewnimy mieszkańcom
Gminy potrzebną im rekreację, jednocześnie promując zasoby gminy. Głównym celem organizowanego przez nas
wydarzenia jest zachęcenie i jednocześnie umożliwienie mieszkańcom gminy i powiatu aktywnego spędzenia wolnego
czasu na terenie Gminy Cegłów przez jednoczesne promowanie jej zasobów naturalnych. Chcemy też promować
aktywizację i integrację mieszkańców całego powiatu przez wydarzenia kulturowo-rekreacyjne. Zakładanym przez nas
rezultatem zadania publicznego będzie upowszechnienie idei spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Cegłów przez
sport i rekreację. Chcemy pokazać, że warto jest wyjść z domu razem z rodziną i cieszyć się zasobami naturalnymi nas
otaczającymi, a na które nie zawsze zwracamy na co dzień uwagę. Dodatkowo podczas rajdu planujemy opowiadać o
walorach przyrodniczych gminy oraz o lasach państwowych, a na planowanych przystankach odbywać się będą ,,lekcje
przyrody"- będzie to możliwe dzięki przenośnemu nagłośnieniu zasilane wbudowanym akumulatorem.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji przedmiotowego zadania będzie teren Gminy Cegłów. W planie mamy dwie trasy rowerowe, które w
przeważającej części przebiegają przez lasy państwowe. Gmina Cegłów to ponad 30% terenu zajmują lasy mieńskie,
dodatkowo 3/5 Gminy Cegłów leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego przez który przebiegać będzie
rajd. Trasa jest dostosowana do wszystkich grup wiekowych, ponieważ zakładamy, że w naszym rajdzie wezmą udział całe
rodziny wraz z dziećmi.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu Szacujemy, że w Cegłowskim
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
może wziąć udział ponad 200 osób
(wszystkie grupy wiekowe) wśród,
których znacząco upowszechniony
zostanie rozwój kultury fizycznej,
rekreacji i sportu.

Źródłem informacji o osiągniętym
wskaźniku będzie lista startowa
zawodników.

Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności Szacujemy, że w Cegłowskim
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
może wziąć udział ponad 200 osób
(wszystkie grupy wiekowe), które
dzięki udziałowi w imprezie
zintegrują się ze sobą.

Źródłem informacji o osiągniętym
wskaźniku będzie lista startowa
zawodników.

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

Stowarzyszenie Lazarus aktywnie działa na terenie Gminy Cegłów od 19 grudnia 2017 roku, aktywizując i integrując
lokalną społeczność licznymi inicjatywami. Bierzemy również czynny udział w organizacji imprez sportowych takich jak
biegi na terenie Gminy Cegłów, czy też turnieje piłki nożnej. Nasi członkowie to aktywni ,,społecznicy", którzy swoją
nieodpłatną działalnością ,,wyciągają" z domów liczne grupy mieszkańców. Cele statutowe naszego stowarzyszenia to
wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, rozwój kultury fizycznej,
rekreacji i sportu, kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie i reintegracja osób niepełnosprawnych,
zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwój turystyki, edukacja i promocja zdrowia, ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, promowanie idei uczenia się przez całe życie, propagowanie
postaw tolerancji, wspieranie innowacyjności i rozwoju nowych technologii oraz inspirowanie do rozwoju. Mając
powyższe na uwadze planowana impreza precyzyjnie wpisuje się w cele naszego stowarzyszenia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Tak jak wspominaliśmy wyżej Stowarzyszenie Lazarus bierze czynny udział w organizacji imprez sportowych takich jak
biegi na terenie Gminy Cegłów, czy też turnieje tenisa stołowego czy treningi koszykówki. Nasi członkowie to aktywni
,,społecznicy", którzy swoją nieodpłatną działalnością oferują różne formy aktywności licznym grupom mieszkańców. Na
swoim koncie mamy również takie przedsięwzięcia jak ,,kino pod chmurką" w projekcie Filmowy Cegłów czy też
organizowanie koncertów muzycznych w projekcie Muzyczny Cegłów. Aktywnie współpracujemy również z miejscową
jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, która pomoże nam zabezpieczyć trasę rajdu oraz zadbać o zdrowie i
bezpieczeństwo uczestników. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż w planowanym zadaniu wspiera nas lokalny samorząd -
Urząd Gminy Cegłów.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadnia wykorzystane zostaną zarówno nasze zasoby ,,kadrowe" czyli członkowie stowarzyszenia, którzy
stworzą regulamin, plakaty, rozreklamują wydarzenie oraz będą odpowiedzialni za organizację imprezy. Dodatkowo
dostajemy wsparcie z lokalnego samorządu gminnego, który to zadeklarował nam pomoc w organizacji rajdu, zarówno w
doborze trasy jak i prowadzenia biura zawodów. Do organizacji użyte zostaną namioty, stoły i krzesła, które nieodpłatnie
wypożyczy nam Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wydruk Plakatów - format A3 300,0    

2. Fotorelacja oraz video-relacja 600,0    

3. Poczęstunek regeneracyjny dla uczestników 2500,0    

4. Woda dla uczestników 400,0    

5. Nagłośnienie przenośne zasilane akumulatorem 2700,0    

6. Pamiątkowe gadżety dla uczestników
(kamizelka odblaskowa z nadrukiem - nagrody)

2500,0    

7. Zabezpieczenie medyczne - karetka 650,0    

8. Roll Up reklamowy 350,0    

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

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;
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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. 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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