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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 Erbeka, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000677445, Kod pocztowy: 30-102
, Poczta: Kraków, Miejscowość: Kraków, Ulica: Kazimierza Morawskiego, Numer posesji: 5, Numer
lokalu: 222C, Województwo:małopolskie, Powiat: Kraków, Gmina:m. Kraków, Strona www: ,
Adres e-mail: renata.koneczna@erbeka.com.pl, Numer telefonu: 502249091,
 
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)

Renata Koneczna
 
Adres e-mail: renata.koneczna@erbeka.com.pl Telefon: 
502249091

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY KOLARSKIE DLA AMTORÓW
„Grand Prix Amatorów na Szosie”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.03.2020 Data
zakończenia

16.05.2020

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

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest organizacja czwartej ogólnopolskiej edycji zawodów kolarskich
„Grand Prix Amatorów na Szosie” w woj. mazowieckim.
Równolegle realizowane będą dwa działania o CHARAKTERZE OGÓLNOPOLSKIM, tj.
1. ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO „GRAND PRIX AMATORÓW NA
SZOSIE” – 150 uczestników, 2 widokowe trasy turystyczne max-106 km i min-30-50 km.
2. AKCJA PROMOCYJNA WMEDIACH mająca na celu popularyzujące kolarstwa, prozdrowotne
wartości sportu i aktywne spędzanie czasu wolnego w woj. mazowieckim, min. 100 tys. odbiorców.

Wydarzenie zostanie zorganizowane 19 kwietnia 2020 r. we współpracy z Urzędem Miasta w
Pułtusku (udostępnienie infrastruktury). Fundacja przygotuje dwie trasy. Pierwsza będzie mieć
charakter zawodów (106 km), natomiast druga przejazdu rekreacyjnego przeznaczona m.in. dla
rodzin, młodzieży (ok. 30-50 km).

Każdy rajd będzie miał starannie oznakowaną trasę, a bezpieczeństwa podczas rajdu będą pilnowały
służby straży pożarnej, policji, służb medycznych oraz Organizatora. Całość trasy będzie
nadzorowana przez patrole techniczne (2-3 samochody) do ostatniego uczestnika. Na starcie każdy
uczestnik otrzyma bezzwrotny numer startowy, mapkę trasy (wgrana do aplikacji Strava) oraz
pamiątkowy gadżet np. T-shirt, czapeczkę lub bidon. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie
pamiątkowy medal oraz bezpłatny posiłek, a w połowie trasy (Energy pack). Dodatkowo, 6 osób
otrzyma puchary w kategorii: pierwsza trójka, najlepsza kobieta, młodzik oraz senior.

Impreza zostanie poprzedzona szeroką akcją promocyjną. Współpraca z TV (krótka relacja), radio,
prasa oraz organizacjami działającymi w mediach społecznościowych. Końcowym elementem
projektu będzie przygotowanie fotorelacji oraz filmu promującego kolarstwo amatorskie, trasy
rowerowe i osiągnięcia w woj. mazowieckiego.

Wykaz mediów zewnętrznych i wewnętrznych akcji promocyjnej, tj.:
• przekaz TV – współpraca z regionalnym ośrodkiem TVP oraz TV lokalną
• przekaz radiowy – współpraca z Radiem Warszawa i ESKA
• Prasa - współpraca z regionalnymi dziennikami
• Kalendarium - informacja o zawodach rowerowych zostanie umieszczona w kalendarzach imprez
(np. Kiwi Portal, Polska Organizacja Turystyczna, PTTK)
• informacje w mediach o tematyce rowerowej w BikeBord i innych
• aktywne profile w aplikacjach promujących aktywność fizyczną, m.in. Garmin, MójRower
MEDIA WŁASNE: www.rajdydlafrajdy.pl, Facebook, Instagram, Strava,

Wśród pozostałych celów jakie założył sobie Organizator, to inicjowanie i stymulowanie aktywności
fizycznej w społeczeństwie, a także:
1) promowanie aktywności fizycznej,
2) aktywne spędzanie czasu wolnego,
3) zdrowy i aktywny styl życia,
4) szerokie uczestnictwo mieszkańców w sporcie i rekreacji, co przyczyni się do budowy więzi
społecznych na poziomie wojewódzkim oraz umożliwi osobom w różnym wieku aktywne, wspólne
spędzanie wolnego czasu,
5) integrowanie i angażowanie organizacyjne, rzeczowe i osobowe różnych organizacji do szerokiej
współpracy (np. kluby sportowe).

Nie ma wątpliwości, że polubienie roweru przyniesie wiele korzyści zdrowotnych. Lista z
pedałowania jest bez końca. Lepsze samopoczucie, spalanie pozostałości po zimie, dbałość o serce i
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mózg czy poprawa wyglądu skóry. To tylko niektóre z efektów jazdy na rowerze. Nawet rekreacyjna
jazda niesie za sobą wiele pozytywnych oddziaływań fizjologicznych.

Organizacja Grand Prix Amatorów na Szosie” w weekend jest rozwiązaniem umożliwiających
podejmowanie aktywności fizycznej bez szkody dla typowego harmonogramu dnia osób
pracujących. Realizacja zadania ma na celu umożliwienie uczestnictwa w organizowanej formie
aktywności fizycznej w weekend. Ponadto, organizowane wydarzenie nie wymaga specjalistycznego
sprzętu lub infrastruktury. Może być masowo uprawiane w przestrzeni publicznej.

GRUPA DOCELOWA
Zaangażowani zostaną wszyscy adresaci zadania (odbiorcy projektu), tj.: amatorzy kolarstwa oraz
osoby rekreacyjnie uprawiające turystykę rowerową – dorośli i młodzież. Najwięcej uprawiających
amatorskie kolarstwo to osoby w przedziale wiekowym 35-50 lat. Czasami są to ludzie, którzy
zaczynają przygodę z rowerem, inni uprawiali kolarstwo, jeździli w kategoriach młodzieżowych, a
teraz chcą do tego wrócić. Coraz większy odsetek stanowi także młodzież gdyż kolarstwo zyskuje na
popularności, zarówno jako hobby, jak i sport. Przewidywana liczba uczestników rajdu rowerowego
to ok. 150 OSÓB. Natomiast liczba odbiorów akcji promocyjnej to co najmniej 100 TYS. OSÓB.

Miejsce realizacji zadania: Pułtusk, Rynek Starego Miasta (start i meta).

Zorganizowanie rajdu rowerowego w Pułtusku będzie kontynuacją prowadzonych przez Fundację
rajdów rowerowych - Grand Prix Amatorów na Szosie. W 2020 r. będzie to 4 edycja. W ostatnich
trzech latach zorganizowanych przez nas 48 rajdach rowerowych wzięło udział ponad 3,5 tys. osób.

Miejsce realizacji

Pułtusk, Rynek Starego Miasta (start i meta)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba ogólnopolskich zawodów
kolarskich

1 Wskaźnik będzie
monitorowany za
pośrednictwem
faktury/rachunku/umowy,
zdjęć, filmu, list obecności,
itp.
Źródłem danych dla
wskaźnika będą m.in.:
- zdjęcia
- faktura/rachunek/umowa.
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Liczba uczestników zawodów
kolarskich, którzy zwiększą swoją
aktywność fizyczną [osoby]

150 Wskaźnik będzie
monitorowany za
pośrednictwem listy
obecności oraz zgłoszenia na
platformie internetowej.
Źródłem danych dla
wskaźnika będą m.in.:
- formularz zgłoszeniowy,
- rejestracja w systemie
zgłoszeń,
- sprawozdania ze
zrealizowanego wydarzenia,
- zdjęcia, film

Liczba odbiorców akcji promocyjnej
[osoby]

100 tys. Wskaźnik będzie
monitorowany za
pośrednictwem średniej
oglądalności/słuchalności/cz
ytelności mediów, z którymi
Fundacja nawiąże kontakt.
Źródłem danych dla
wskaźnika będą m.in.:
- relacje TV,
- wywiady w radio,
- relacje w prasie,
-relacje w mediach
społecznościowych.

Liczba odbiorców mediów własnych
(www.rajdydlafrajdy), Facebook,
Instagram)[osoby]

6 tys. Wskaźnik będzie
monitorowany za
pośrednictwem średniej
czytelności mediów
własnych.
Źródłem danych dla
wskaźnika będą m.in.:
- relacje na
www.rajdydlafrajdy
-relacje w mediach
społecznościowych
(Facebook, Instagram).

Liczba filmów promujących m.in.
kolarstwo, aktywność fizyczną,
osiągnięcia woj. mazowieckiego [szt.]

1 Wskaźnik będzie
monitorowany za
pośrednictwem
faktury/rachunku/umowy.
Źródłem danych dla
wskaźnika będą m.in.:
- film,
- faktura/rachunek/umowa.
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Liczba fotorelacji (50 zdjęć) [szt.] 1 Wskaźnik będzie
monitorowany za
pośrednictwem
faktury/rachunku/umowy.
Źródłem danych dla
wskaźnika będą m.in.:
- zdjęcia
- faktura/rachunek/umowa.

Liczba tras rowerowych [szt.] 2 Źródłem danych dla
wskaźnika będzie m.in. ślad
w aplikacji Strava.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja eRBeKa jest twórcą największego polskiego klubu kolarstwa amatorskiego w
międzynarodowej aplikacji mobilnej Strava „Rajdy dla frajdy” – 10 tys. osób. Należymy do Eco-Cicle
European Union, która zrzesza organizacje zrównoważonej turystyki rowerowej. W ostatnich dwóch
latach zorganizowanych przez nas zawodach kolarskich wzięło udział ponad 3,5 tys. osób.

Ponadto, Fundacja współpracuje ze 100 amatorskimi klubami rowerowymi (kolarskie, MTB,
trekingowe), w których trenuje ok. 3 tys. rowerzystów. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców
zjednujemy sobie dzięki uniwersalnym ideom: zaszczepianiu zamiłowania do sportu, promocji
zdrowego i aktywnego stylu życia. Zrzeszamy ludzi, dla których sport to nie tylko muskularna
sylwetka, walka o medale, ale przede wszystkim pasja, dzięki której udaje się robić rzeczy
wydawałoby się niemożliwe. Dlatego także w zawodach rowerowych jeździ duża grupa Seniorów,
którzy zarażają wszystkich pogodą ducha.

Jednym z filarów naszej działalności jest sport powszechny. Od kilku lat organizujemy Ogólnopolskie
Rajdy Rowerowe, które propagują sport wśród społeczności międzypokoleniowej, a najbardziej
wytrwałym dają szansę startu w Wielkim Finale.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Prowadzone przez nas zawody kolarskie są efektywne. Ostatnie trzy edycje zawodów
zorganizowano pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Blisko 3,5 tys. rowerzystów
amatorów sprawdziło swoje możliwości we wszystkich województwach Polski. Wspólnymi siłami
przejechali 1600 kilometrów/rok. Zwielokrotniona liczba uczestników III edycji w stosunku do II-ej (o
100%) wynika z naszego zaangażowania, jakości prowadzonych zawodów (m.in. obsługa techniczna,
sędziowska, pomiar czasu, nagrody rzeczowe, medal dla każdego uczestnika, itp.). Rowerzyści czują
się z nami bezpiecznie. Przygotowywane trasy rowerowe są wynikiem wielu dni spędzonych na
rowerze i znakomitej znajomości regionu przez ich twórców. Odbywają się one w atrakcyjnych
turystycznie małych miejscowościach. Są konstruowane w taki sposób, aby były atrakcyjne pod
względem sportowym, ale także staramy się, aby pokazać piękno przyrody i krajobrazu. Uczestnicy
w pigułce mogą przeżyć największe atrakcje w okolicy, w której rozgrywany jest wyścig.

Wśród najważniejszych inicjatyw Fundacji należy wymienić, tj.:
• I-III edycja Grand Prix Amatorów na szosie – 48 ogólnopolskich zawodów rowerowych, łącznie ok
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3,5 tys. uczestników,
• Mistrzowskie zakończenie sezonu rowerowego (3 edycje),
• Mistrzowskie otwarcia sezonu rowerowego (3 edycje),
• Rajd Niepodległości w Krakowie, „100 km na 100-lecie Niepodległości”, 11.11.2018 i 2019 r. (101-
lecie).

Fundacja organizuje zawody rowerowe we wszystkich województwach w okresie kwiecień –
październik. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Angażowani są wykwalifikowani sędziowie i
instruktorzy, którzy prowadzą zawody w profesjonalny sposób.

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI I INSTYTUCJAMI
Od trzech lat Fundacja współpracuje ze stałymi Partnerami, którzy wspomagają ją finansowo,
rzeczowo oraz organizacyjne przy realizacji poszczególnych zawodów. Są to:
• Bike Board, TVP 3, KIWI – wydarzenia w jednym miejscu – WSPARCIE MEDIALNE
• Polska Organizacja Turystyczna i PTTK - PROMOCJA TURYSTYCZNA PROJEKTU
• Alpin Bike, Goggle, MartomBike, Lotto – FUNDATORZY NAGRÓD, tj. sakwy rowerowe, okulary
przeciwsłoneczne i ubiory kolarskie
• ModernForms - PROJEKT I PRODUKCJA MEDALI
• STAŁA GRUPA WOLONTARIUSZY - we wszystkich imprezach pracuje zawsze od kilku do
kilkudziesięciu wolontariuszy. W większości są to stali współpracownicy (tzw. ambasadorzy), ale
także przedstawiciele innych, zaprzyjaźnionych klubów, sympatycy Fundacji.
• SĘDZIOWIE
• INSTRUKTORZY.

DOŚWIADCZENIE FUNDACJI W REALIZACJI ZADAŃ WE WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ
W 2018 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie ogólnopolskich zawodów
rowerowych w 6 województwach z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego,
Opolskiego, Mazowieckiego, Lubuskiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego. W 2019 r. otrzymano
dotacje z woj. Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego i
Małopolskiego. W latach 2017-2019 zorganizowano 48 ogólnopolskich zawodów rowerowych we
współpracy z Urzędami Miasta/Gmin we wszystkich województwach.
Otrzymaliśmy również nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców zawodów ze Starostw
Powiatowych, Urzędów Gmin o raz Urzędów Marszałkowskich. Otrzymane dotacje zostały rzetelnie
i terminowo rozliczone (pisma otrzymane od Urzędów Marszałkowskich i Sponsorów poza
akceptowaniu sprawozdania końcowego).

Poprzednie edycje Grand Prix Amatorów na Szosie były bardzo popularne i bardzo nas cieszy, że
zaangażowało się w nie tak wiele osób. Dlatego poszerzamy dostępność zawodów kolarskich, licząc
na to, że skorzysta z nich jeszcze większa rzesza Polaków. Jest to idealna okazja, aby rozpocząć
swoją przygodę z rowerem.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

ZASOBY KADROWE
Zaangażowanie zasobów ludzkich i rzeczowych własnych oraz Partnerów pozwoliło na znaczne
obniżenie kosztów całego projektu. Umowa współpracy z jednostką administracji publicznej zakłada
m.in. użyczenie infrastruktury na biuro zawodów, zaangażowanie strażaków i policjantów.
Wśród pozostałych osób bezkosztowo wykonujących powierzone im obowiązki w projekcie są:
• Osoba odpowiedzialna za koordynację rajdu rowerowego (organizacja pracy, opracowanie
regulaminów, trasy i mapy wyścigów, ustalanie harmonogramu realizacji Projektu, finalizacja umów
ze stosownymi podwykonawcami/sponsorami, podział zadań merytorycznych pomiędzy
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poszczególnych pracowników, monitoring pracy personelu biorącego udział w realizacji Projektu
(poziom osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach
czasu), zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji pomiędzy pracownikami, podejmowanie
działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów, nadzór nad prawidłową
realizację promocji projektu), (75 godz., 20 zł/godz.); 1500 zł
• Osoba odpowiedzialna za współpracę z mediami i władzami publicznymi - kontakt i współpraca z
mediami m.in. prasa, TV, radio oraz władzami publicznym m.in. udostępnienie obiektu na biuro
zawodów kolarskich oraz sanitariatów, parkingu, zestawu eventowego, omówienie trasy wyścigu,
zakres współpracy ze Strażą Pożarną/Policją/ Pogotowiem Ratunkowym oraz Wolontariuszami (35
godz., 20 zł/godz.); 700 zł
• Osoba 1. odpowiedzialna za marketing - promocja projektu, uzyskanie patronatów (35 godz., 20
zł/godz.); 700 zł
• Osoba odpowiedzialna za rejestrację uczestników (35 godz., 20 zł/godz.); 700 zł
• Osoba 2. odpowiedzialna za marketing - upowszechnianie informacji o projekcie w mediach
zewnętrznych i własnych (35 godz., 20 zł/godz.); 700 zł
• Sędzia główny (ekwiwalent sędziowski); 300 zł
• Rada Starszych (ekwiwalent sędziowski); 5 osób; 300 zł/1 osoba; 1500 zł
• Sędzia trasy (ekwiwalent sędziowski); 250zł
• Kierownik mety (ekwiwalent sędziowski); 150 zł
• Kierownik startu (ekwiwalent sędziowski); 150 zł
• Instruktor (ekwiwalent sędziowski); 200 zł
• Osoby odpowiedzialne za organizację biura zawodów, wydawanie pakietów startowych, obsługa
bufetu (4 osoby; 6godz./1 osoba, 17 zł/1 godz.); 408 zł
• Osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość (15 godz., 20 zł/godz.); 300 zł

WKŁAD OSOBOWY wskazany powyżej wyniesie 7558 zł. Zostaną podpisane umowy wolontariacie na
obsługę zawodów. W zakresie osób odpowiedzialnych za organizację biura zawodów, wydawanie
pakietów startowych, obsługę bufetu przyjęto 17 zł brutto/godz. Jest to minimalna stawka
godzinowa przyjęta na 2020 r. Wśród pozostałych 20 zł/godz. Inaczej jest w przypadku
sędziów/kierowników/instruktorów zawodów kolarskich stawki według związków, w których są
zrzeszeni.

ZASOBY RZECZOWE
Wkładem rzeczowym jest przekazana przez Urząd Miasta w Pułtusku infrastruktury, na której
zostanie zorganizowane biuro zawodów, start i meta. Udostępnione zostaną również toalety,
prysznice i parking.
Wkładu rzeczowego nie wyceniano. Urząd Miasta bezpłatnie udostępni infrastrukturę.
Fundacja skorzysta z własnych zasobów rzeczowych. Są to:
ZASOBY SPRZĘTOWE (stan b. dobry)
• Brama startowa, balony reklamowe (2 szt.), windery (4 szt.), ścianka reklamowa, stoły, krzesła
(zakupione w 2017-2018)
• Obrandowane samochody osobowe do obsługi zawodów: Renault Clio z bagażnikiem rowerowy
(rok produkcji 2014), Opel Astra Combi (rok produkcji 2017),
• Sprzęt komputerowy (2 komputery stacjonarne, 2 laptopy, zakupione w 2017 r., 2 drukarki, 4
telefony), 2 rowery, które są udostępniane w trakcie trwania wyścigu.
ZASOBY LOKALOWE
- Biuro o pow. ok 10 m2.
Nie zostały one wycenione ponieważ stanowią własność Fundacji lub zostały użyczone.

ZASOBY FINANSOWE
W celu uatrakcyjnienia imprezy, zwiększenia jej bezpieczeństwa oraz dotarcia do jeszcze większej
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liczby odbiorców część kosztów projektu wymaga DOFINANSOWANIA (obsługa techniczna, opieka
medyczna, medale, posiłek regenaracyjny) o wartości 7,4 tys. zł. W celu właściwego sporządzenia
budżetu projektu Wnioskodawca przeprowadził rozeznanie rynku, tj.:
• zakup medali – 150 szt., 10 zł/1 szt. Łącznie 1,5 tys. zł,
• obsługa techniczna – pomiar czasu, użytkowanie 3 samochodów, zatrudnienie 4-5 osób przez ok.
6-7 godz. Średni koszt obsługi technicznej wynosi od 2,5 tys. zł – 6 tys. zł. Przyjęto 3,5 tys. zł,
• opieka medyczna - średni koszt zabezpieczenia imprezy sportowej przez zespół ratowniczy 2-
osobowy (2 ratowników medycznych lub ratownik medyczny i pielęgniarka) to 100-210zł/godz.
Przyjęto 100 zł/godz. Łącznie 600 zł/6 godz.,
• posiłek regeneracyjny po wyścigu dla zawodników np. makaron z warzywami. Przyjęto 12
zł/osobę po konsultacji z Kołem Gospodyń Wiejskich. Łącznie 1,8 tys. zł.

W całkowitej wartości projektu oprócz dofinansowania wyszczególniono WKŁAD WŁASNY
PIENIĘŻNY (5514 zł). Wycena innych środków finansowych dotyczy:
• zakupu materiałów promocyjnych (pakiet startowy), który otrzymają uczestnicy wyścigu, tj.
siateczka z logo i nazwą zawodów, bezzwrotny numer startowy, mapa trasy (wgrana do aplikacji
Strava) oraz pamiątkowy gadżet np. T-shirt lub bidon. Wartość 12 zł/osoba. Łącznie 1,8 tys. zł,
• nagrody główne – zakup pucharów za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Wartość 150 zł/1 szt.
Łącznie 900 zł/6 sztuk,
• sprawdzenie trasy wyścigów (2x106 km). Zgodnie z przepisami przyjęto stawkę 0,8358 zł/km.
Łącznie 178 zł,
• transport sprzętu (Kraków-Pułtusk, Pułtusk-Kraków; 170 km*2). Zgodnie z przepisami przyjęto
stawkę 0,8358 zł/km. Łącznie 286 zł,
• przygotowanie filmu 1000zł/usługę,
• fotografowania 600 zł/usługę,
• enegy pack – zakup batonu musli, banana i wody (0,5 l) to koszt ok. 5 zł/osobę. Energy pack
będzie rozdawany w połowie trasy. Łącznie 750 zł.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup pakietu startowego (materiałów
promocyjnych, w tym w szczególności
koszulek, plakatów, gadżetów)

1800,0    

2. Zakup nagród głównych (puchary) 900,0    

3. Zakup medali 1500,0    

4. Sprawdzenie trasy rajdu (2x106 km) 178,0    

5. Transport sprzętu (Kraków-Pułtusk,
Pułtusk- Kraków; 170 km*2)

286,0    

6. Osoba odpowiedzialna za koordynację
rajdu rowerowego (m.in.
dopracowanie dokumentacji rajdu),
(75 godz., 20 zł/godz.)

1500,0    

7. Osoba odpowiedzialna za współpracę z
mediami i władzami publicznymi (35
godz., 20 zł/godz.)

700,0    
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8. Osoba 1. odpowiedzialna za marketing
(m.in. patronaty) (35 godz., 20
zł/godz.)

700,0    

9. Osoba odpowiedzialna za rejestrację
uczestników (35 godz., 20 zł/godz.)

700,0    

10. Przygotowanie filmu 1000,0    

11. Fotorelacja 600,0    

12. Osoba 2. odpowiedzialna za marketing
(m.in. upowszechnianie informacji o
projekcie w mediach zewnętrznych i
własnych) (35 godz., 20 zł/godz.)

700,0    

13. Sędzia główny (ekwiwalent sędziowski
300 zł)

300,0    

14. Rada Starszych (ekwiwalent sędziowski
300 zł)

1500,0    

15. Sędzia trasy (ekwiwalent sędziowski
250 zł)

250,0    

16. Kierownik mety (ekwiwalent
sędziowski 150 zł)

150,0    

17. Kierownik startu (ekwiwalent
sędziowski 150 zł)

150,0    

18. Instruktor (ekwiwalent instruktorski
200 zł)

200,0    

19. Osoby odpowiedzialne za organizację
biura zawodów, wydawanie pakietów
startowych, obsługa bufetu (4 osoby;
6godz./1 osoba, 17 zł/1 godz.)

408,0    

20. Obsługa techniczna, w tym pomiar
czasu

3500,0    

21. Obsługa medyczna 600,0    

22. Energy pack 750,0    

23. Posiłek regeneracyjny 1800,0    

24. Osoba odpowiedzialna za
sprawozdawczość (15 godz., 20
zł/godz.)

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 20472,0 7400,0 13072,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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 (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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