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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 AKTYWNY SZYDŁOWIEC, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000769653
, Kod pocztowy: 26-500, Poczta: Szydłowiec, Miejscowość: Szydłowiec, Ulica: Radomska, Numer posesji: 46,
Województwo:mazowieckie, Powiat: szydłowiecki, Gmina: Szydłowiec, Strona www: www.aktywnyszydlowiec.pl, Adres
e-mail: aktywnyszydlowiec@gmail.com, Numer telefonu: 603920954,
 
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)

Monika Ługowska
 
Adres e-mail: monlug1978@wp.pl Telefon: 603920954

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rowerem przez świat

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

04.08.2019 Data
zakończenia

30.09.2019

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

Rowerem przez świat to wydarzenie sportowe, którego głównym założeniem jest popularyzacja turystyki rowerowej,
przybliżenie korzyści związanych z aktywnym spędzaniem czasu, promocję zdrowia jak również propagowanie
prozdrowotnych postaw. Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu szydłowieckiego. Rajd rowerowy to świetna
okazja do integracji społecznej oraz wymiany doświadczenia związanego z aktywnym spędzaniem wolnego czasu na
rowerze. Obok głównego założenia projektu, przewidziano dodatkowym element czyli promocja, poznawanie i
odkrywaniem urokliwych miejsc naszej małej ojczyzny. Zaplanowana trasa, to około 90 km.. Szydłowiec będzie punktem
wyjściowy jak i końcowym rajdu. Szlak rajdu, będzie przebiegał przez miejsca, które bogate są w historyczne zabytki jak i
uroki krajobrazowe: Szydłowiec - Chlewiska - Wysoka - Orońsko - Wierzbica - Szydłowiec.W związku z czym zostaną
przygotowanie konkursy, stricte związane z miejscami, które będą jednocześnie miejscem odpoczynku (Chlewiska,
Rzuców, Orońsko, Wierzbica). W tym celu zostaną wydrukowane mapki, do których będą załączone krótkie opisy oraz
wskazówki ukrytych niespodzianek, niezbędnych do prawidłowego rozwiązania zadania konkursowego. Za poprawne
wykonanie zadania i zdobycie wszystkich ukrytych elementów, przewidziane są nagrody rzeczowe. Zadania będą
przebiegały w grupkach 5 osobowych. Na mecie rajdu, zostanie przeprowadzona weryfikacja wykonanych zadań przez
uczestników oraz wyłonieni zostaną zwycięzcy. Poprzez wprowadzenie dodatkowego elementu jakim będą konkursy,
uczestnicy będą mieli dodatkową możliwość do integracji i pracy zespołowej.
Promocja wydarzenia sportowego odbędzie się poprzez plakaty, media społecznościowe oraz stronę Aktywny Szydłowiec.
Informacja o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu pojawi się na 3 tygodnie przed planowanym rajdem . Uczestnikom,
organizatorzy zapewnią napoje oraz batony energetyczne. Na trasie rajdu przewidziany jest dla wszystkich uczestników
obiad. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem, jak również pomocą techniczną.
Za przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia odpowiedzieli będą członkowie stowarzyszenia. Ich zadaniem będzie:
1. Utworzenie wydarzenie.
2. Zapisy uczestników.
3. Przygotowanie mapy.
4. Organizacja trasy.
5. Nadzór nad bezpieczeństwem grupy.
6.Obsługa techniczna.
7.Przeprowadzenie konkursów.

Miejsce realizacji

Trasa: Szydłowiec -Chlewiska-Rzuców-Wysoka-Orońsko-Dobrut-Wierzbica-Gąsawy Rządowe-Szydłowiec

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Popularyzacja aktywnego spędzania czasu
wolnego

Liczba uczestników - 30 osób Lista uczestników

Integracja społeczności lokalnej Postoje i zaplanowane konkursy
sprzyjać będą integracji
uczestników

Relacja fotograficzna

Promocja regionu Mapy i konkursy Relacja fotograficzna

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców,
uczestnictwem w rajdach rowerowych

Liczba uczestników Relacja fotograficzna

Budowanie relacji i pracy w grupie Współpraca podczas rajdu, wyniki
konkursów

Faktura zakupu nagród
rzeczowych, poświadczenie
odbioru nagrody, relacja
fotograficzna

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

Aktywny Szydłowiec jest stowarzyszeniem, które składa się z miłośników jazdy rowerowej. Stowarzyszenie powstało w
2019 roku z nieformalnej grupy, która działała od kilku lat na terenie powiatu szydłowieckiego. Pasja członków
stowarzyszenia przerodziła się w działania i dała motywację do organizowania rajdów, które cieszą się coraz większym
zainteresowaniem mieszkańców Szydłowca. Członkowie grupy biorą również czynny udział w wydarzeniach rowerowych,
organizowanych na terenie województwa mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w małych rajdach rowerowych jak i
dużych, cyklicznych imprezach, organizowanych min. przez PTTK Kielce, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy
Orońsko, Stowarzyszenie Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej. Jesteśmy również pasjonatami innych dziedzin sportowych, ale
łączy nas przede wszystkim kolarstwo.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie w poprzednich latach, jak i obecnie organizuje rajdy rowerowe z wykorzystaniem własnych środków i
możliwości, promując zdrowy styl życia. Część członków stowarzyszenia bierze czynny udział w organizacji rajdów
pieszych, górskich oraz rowerowych, przy współpracy z innymi organizacjami działającymi na terenie powiatu
szydłowieckiego. Wspólnie wymieniamy się doświadczeniem i wiedzą na temat zdrowego stylu życia. Spotkania rowerowe
przerodziły się w pasje i każdą wolną chwilę spędzamy na wspólnych wyjazdach rowerowych. Organizując rajdy
rowerowe, udaje nam się zaszczepić kolarstwem coraz większą rzeszę mieszkańców Szydłowca.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji projektu zostaną zaangażowani członkowie stowarzyszenia. Praca, jaką będą wykonywać, opierać się będzie
na zasadzie wolontariatu.
Osoby zaangażowane w realizację rajdu będą odpowiedzialne za przygotowanie rajdu od strony technicznej projektu tj.
przygotowanie trasy rowerowej, oraz jej zabezpieczenie, przeprowadzenie konkursów, wydruk mapek, dokumentację
fotograficzną, pomoc w ewentualnych usterkach rowerowych na trasie rajdu. Oprócz wkładu osobowego wykorzystamy
również wkład rzeczowy: aparat fotograficzny, zestaw narzędzi niezbędnych do szybkiej naprawy drobnych usterek.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wydruk mapek + wydruk plakatów 500,0    

2. Ubezpieczenie uczestników rajdu 400,0    

3. Napoje + żele energetyczne + batony 700,0    

4. Obiad 1500,0    

5. Kamizelki odblaskowe dla każdego uczestnika +
odblaski

800,0    

6. Księgowa 400,0    

7. Koordynacja projektu 900,0    

8. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz
upominki dla każdego z uczestników rajdu

4500,0    

9. Dyplomy 200,0    

10. Zabezpieczenie trasy (materiały) 100,0    

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 (fakultatywny -
niezłożony)

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

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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