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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: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000502235, Kod pocztowy: 01-853, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Adama
Jarzębskiego, Numer posesji: 4, Numer lokalu: 51, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa,
Gmina: Bielany (dzielnica), Strona www: www.sportowahistoria.pl, Adres e-mail:
p.popek@sportowahistoria.pl, Numer telefonu: 534171799,
 
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)

Przemysław Popek
 
Adres e-mail: p.popek@sportowahistoria.pl Telefon: 
534171799

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Finał Pucharu Polski - TEQBALL 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2020 Data
zakończenia

16.11.2020

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

Organizacja finału Pucharu Polski w teqball. Teqball to nowa dyscyplina sportowa bazująca na piłce
nożnej, przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak i amatorów, którzy chcą rozwijać
swoje umiejętności techniczne. To jednak nie tylko wspaniałe narzędzie do podnoszenia zdolności
piłkarskich. W zawodach Pucharu Polski wezmą udział zarówno młodzież, jak i dorośli - amatorzy
tego sportu. Turniej potrwa dwa dni i odbędzie się w formule singlowej i deblowej.

Do rywalizacji zostaną zaproszone kluby z województwa mazowieckiego (główne ośrodki teqball w
Polsce), jak i z pozostałych części kraju. Turniej odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
Do zabezpieczenia zawodów zostanie zaangażowany ratownik medyczny, a o ich rozegraniu zostaną
powiadomione niezbędne służby w tym najbliższy szpital. W organizację zawodów zaangażowanych
będzie kilku wolontariuszy, którzy zostaną pozyskani za pomocą prowadzonej kampanii w mediach
(media społecznościowe, strona www). Planowany jest udział kilkudziesięciu zawodników.

Dla zapewnienia odpowiedniej frekwencji zostaną przeprowadzone działania promocyjne w postaci
kampanii plakatowej, współpracy z mediami lokalnymi, wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych
Polskiego Związku Teqball (strona www, media społecznościowe), wysłane zostaną również
zaproszenia do okolicznych klubów. Dopuszczalny jest również start zawodników z zagranicy . Na
wszystkich nośnikach reklamowych pojawi się adnotacja o współfinansowaniu ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Miejsce realizacji

Zawody odbędą się na terenie OSiR Mokotów - Warszawa, Niegocińska 2A.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba uczestników/zawodników
będących odbiorcami zadania

30-40 zawodników wyniki zawodów

liczba świadczeń udzielonych
odbiorcom zadania

2 dni zawodów protokoły sędziowskie

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 na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu od lat angażuje się w rozwój niszowych dyscyplin
sportowych, będąc partnerem wielu wydarzeń z zakresu biegów przeszkodowych, teqball, czy
szeroko pojętej rekreacji.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu była partnerem odbywającego się w listopadzie 2019
roku challengera teqball w Warszawie. Ponadto od wielu lat angażuje się również w inne dyscypliny
sportu. W tym roku z ramienia Polskiego Związku Teqball jest organizatorem Pucharu Polski w tej
dyscyplinie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu ze względu na swojej wieloletnie doświadczenie
posiada niezbędny sprzęt do realizacji zadania. Jednocześnie posiada odpowiednie zasobowy
kadrowe do organizacji przedsięwzięcia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. obsługa techniczna 2000,0    

2. puchary i trofea sportowe 1500,0    

3. obsługa medyczna 2000,0    

4. upominki sportowe 1000,0    

5. catering - poczęstunek dla
zawodników

1500,0    

6. działania promocyjne 1000,0    

7. obsługa sędziowska 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 9000,0 1000,0

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;
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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. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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