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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: Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Prowadzona przez Prezydenta m.st. Warszawy ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 89,
Kod pocztowy: 05-075, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Brata Alberta, Numer
posesji: 46, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wesoła (dzielnica), Strona
www: www.badmintonwesola.waw.pl , Adres e-mail:martyna.zmijewska1@gmail.com, Numer
telefonu: 664187424,
 
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)

Martyna Żmijewska
 
Adres e-mail: martyna.zmijewska1@gmail.com Telefon: 
664187424

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Memoriał im. Andrzeja Janeckiego w badmintonie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.03.2020 Data
zakończenia

10.04.2020

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

Memoriał im. Andrzeja Janeckiego w badmintonie w kategorii Młodzika Młodszego. Turniej został
wpisany na listę Polskiego Związku Badmintona i odbędzie się z udziałem licencjonowanych
zawodników.

Kategorie rozgrywek odbędą się w następujących kategoriach:
-singiel dziewcząt U-13 (ur. 2006-2007),
- singiel chłopców U-13 (ur. 2006-2007),
- gra mieszana U-13 (ur. 2006-2007),
-gra podwójna dziewcząt U-13 (ur. 2006-2007),
-gra podwójna chłopców U-13 (ur. 2006-2007),

Należy podkreślić, że jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie organizowane na terenie dzielnicy
Wesoła-Zielona. Pozwali to skutecznie promować nie tylko samego badmintona, ale również
dzielnicę Wesoła, całą Warszawę oraz Mazowsze.

Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, Brata Alberta 46, 05-
075 Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Propagowanie aktywnego spędzania
wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.

Krótkoterminowy Obserwacja oraz
przeprowadzenia ankiety
zadowolenia wśród
uczestników biorących
udział w turnieju

Popularyzacja badmintona wśród
lokalnej społeczności.

Długoterminowy Obserwacja

Wyłonienie najlepszych zawodników w
kategorii Młodzika Młodszego.

Krótkoterminowy Rezultat zawodów
sportowych

Integracja społeczna i
międzypokoleniowa.

Długoterminowy Obserwacja reakcji kibiców
oraz relacji pomiędzy
zawodnikami biorącymi
udział w turnieju

Promocja Województwa
Mazowieckiego.

Długoterminowy Informacja zwrotna po
napisaniu relacji z zawodów i
zamieszczeniu jej w prasie
lokalnej oraz w internecie
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

UKS "Dwójka" jest klubem sportowym z 23-letnim stażem w szkoleniu sportowym dzieci i
młodzieży. Zawodnicy klubu z powodzeniem corocznie uczestniczą w ogólnopolskich turniejach
badmintona. W ubiegłym roku zmarł założyciel i wieloletni trener naszego klubu- Andrzej Janecki.
To za jego sprawą w 2015 roku zorganizowany został pierwszy turniej na hali przy ul. Brata Alberta
46. By uczcić pamięć trenera Janeckiego, pragniemy by od roku 2020 turniej na jego cześć została
nazwany Memoriałem Andrzeja Janeckiego i odbywał się co roku w siedzibie naszego klubu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizacja turniejów:
-II Ogólnopolski Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
4.10.2015 r.
-III Ogólnopolski Turniej Młodzików w badmintonie 08.10.2016
-IV Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych w badmintonie 0.09.2017
-XVI Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona 26.10.2019

Ponadto członkowie i zarząd klubu współpracują ze sobą razem od wielu lat i tworzą sprawną
grupę. Dzięki doświadczeniu w organizacji takiego typu wydarzeń sportowych jesteśmy w stanie
zorganizować wysokiej klasy zawody.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wykorzystywanie prywatnego sprzętu elektronicznego (komputer, drukarka, aparat cyfrowy) do
obsługi turnieju, a ponadto korzystanie z własności klubu oraz szkoły: siatki, słupki, numeratory,
banery, pudełka na rzeczy sportowców, stoły, krzesła, ławki, taśmy do wyklejenia boisk, materiały
piśmiennicze, papier, dyplomy,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Opłata dla sędziego prowadzącego 600,0    

2. Opłata dla licencjonowanych sędziów 400,0    

3. Obsługa medyczna 600,0    

4. Opłata za wynajem hali 500,0    

5. Catering 600,0    

6. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców 300,0    

7. Pamiątkowe koszulki 600,0    

8. Usługi księgowe 200,0    

9. Stojak reklamowy (roll-up), plakaty,
oraz dyplomy

600,0    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4400,0 4400,0 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* ;

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 - złożony elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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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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