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: Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych " Nasze Dzieci ", Forma
prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000499901, Kod pocztowy: 06-408, Poczta: Krasne, Miejscowość:
Krasne, Ulica: Komisji Edukacji Narodowej, Numer posesji: 2, Numer lokalu: 2, Województwo:
mazowieckie, Powiat: przasnyski, Gmina: Krasne, Strona www: www.fipiow.pl, Adres e-mail:
fundacja@fipiow.pl, Numer telefonu: 236574225,
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)

Wojciech Tytz
Adres e-mail: fundacja@fipiow.pl Telefon: 236574225

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Bieg po zdrowie

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

04.05.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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02.06.2020

Opis zadania
W dniu 31 maja 2020 roku w godz. 12.00 - 17.00 w miejscowości Rostkowo gmina Czernice Borowe
powiat przasnyski na terenie Szkoły Podstawowej Fundacja zorganizuje imprezę rekreacyjno sportową dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej " Nasze Dzieci" w Czernicach Borowych
, rodzin zastępczych z powiatu przasnyskiego oraz rodzin z dziećmi z terenu gminy Czernice Borowe.
Impreza rozpocznie się biegiem po zdrowie na odległość 1 km i 5 km. W biegu na 1 km wezmą
udział dzieci do lat 14 , natomiast starsze i osoby dorosłe na odległość 5 km. Warunkiem
dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
Oferent zakłada , iż w biegu udział weźmie 100 zawodników , natomiast odbiorcami całej imprezy
będzie 300 uczestników. Na miejscu będzie zabezpieczony punkt medyczny. Celem projektu jest
zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu przasnyskiego. Tworzenie aktywnego
spędzenia czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia. Celem jest także promocja
rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej u dzieci i dorosłych. W trakcie imprezy będzie
prowadzona nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą znajdowały się stoiska ze
zdrową żywnością. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii biegu z podziałem na kobiety
i mężczyzn otrzyma puchar , dyplom i nagrody. Po zakończonym biegu w dalszej części programu
odbędzie się degustacja zdrowej żywności oraz koncert zespołu muzycznego. Będą prowadzone
animacje oraz konkursy sportowe dla dzieci. Odbędzie się także pokaz sztuk walki karate. Dla
wszystkich uczestników zadania publicznego oferent zapewni catering , napoje i owoce. Głównym
celem projektu jest pokazanie roli sportu jako środka pozytywnie wpływającego na utrzymanie
zdrowia , sprzyjającego budowaniu prawidłowych postaw obywatelskich i aktywizacji społecznej w
szczególności wśród rodzin , dzieci i młodzieży oraz poprawę jakości życia. Każdy z zawodników
biorących udział w biegu będzie posiadał numer startowy.
Miejsce realizacji
Teren Szkoły Podstawowej w Rostkowie gmina Czernice Borowe powiat przasnyski woj.
mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Bieg po zdrowie

100 zawodników

Lista zapisów na bieg ,
numer startowy

Festyn rekreacyjno - sportowy

300 uczestników

Dokumentacja fotograficzna

Koncert muzyczny / 1 godzina/

300 uczestników

Umowa o dzieło

Catering

300 uczestników

Faktura

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
Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych " Nasze Dzieci" realizuje swoje
cele statutowe m.in. poprzez organizowanie różnych imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie
powiatu przasnyskiego . W latach 2014 - 2019 Fundacja organizowała dzień dziecka o zasięgu
powiatowym oraz inne imprezy plenerowe w których głównym priorytetem było zwiększenie
aktywności fizycznej mieszkańców powiatu przasnyskiego jak też promowanie zdrowego trybu
życia. Od 2015 roku do chwili obecnej Fundacja prowadzi placówkę opiekuńczo - wychowawczą w
Czernicach Borowych powiat przasnyski. Przeprowadzane są przez Fundację szkolenia dla rodzin
dysfunkcyjnych , niewydolnych wychowawczo. W 2018 roku Fundacja została wyróżniona przez
Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej " Znak jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018".
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Fundacja organizowała różne imprezy plenerowe w powiecie przasnyskim , których celem było
zwiększenie aktywności fizycznej , przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym np: nadwaga , otyłość
, utrzymanie dobrego stanu zdrowia.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Do prawidłowego wykonania zadania publicznego będzie zatrudnionych 8 wolontariuszy na umowy
wolontariackie.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zakup nagród , dyplomy , puchary

2000,0

2.

Oprawa muzyczna , wykonanie
koncertu

3500,0

3.

Catering

4500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

10000,0

Z innych
źródeł

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;
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* ;
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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 (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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