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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: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka , Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja Starostwa Powiatowego w Piasecznie : nr 35 , Kod pocztowy: 05-500, Poczta:
Piaseczno, Miejscowość: Piaseczno, Ulica: Kusocińskiego , Numer posesji: 9 , Numer lokalu: 2,
Województwo:mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Piaseczno, Strona www:
www.facebook.com/lukstrojka/ , Adres e-mail: pt82@wp.pl, Numer telefonu: 608056865,
 
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)

Paweł Tomaszewski
 
Adres e-mail: pawelt39@wp.pl Telefon: 608056865

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Otwarte zawody Kolarskie o Wielką Nagroda Żyrardowa

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.05.2020 Data
zakończenia

25.07.2020

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

Zawody kolarskie przeznaczone do ogółu społeczeństwa , dla amatorów jak i dla osób
profesjonalnie uprawiających kolarstwo.
Zawody rozegrane zostaną w 3 kategoriach wiekowych kategoria dzieci - młodzik ( 11-15 lat ),
kategoria junior - młodzieżowiec , kategoria Masters

Miejsce realizacji

Tor kolarski Żyrardów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

popularyzacja sportu kolarskiego udział 100 uczestników lista startowa komunikat

rozwój kolarstwa rozegranie 5 wyścigów -
rywalizacja dzieci i młodzieży

komunikat z zawodów

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

Charakterystyka oferenta

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka dział od ponad 14 lat i zgodnie ze statutem zajmuje się
szeroko pojętą kulturą fizyczną i sportem . W klubie prowadzone jest szkolenie dzieci i młodzieży z
zakresu
kolarstwa . Drugim elementem z zakresu rozwoju , promocji i upowszechniania sportu w
środowisku jest organizacja imprez kolarskich dla dzieci , młodzieży jaki osób dorosłych. LUKS Trójka
posiada biuro , zatrudnia instruktora kolarstwa, prowadzi szkolenia wolontariuszy którzy
współpracują przy organizacji imprez sportowych.
Wszystkie projekty dotychczas realizowane zawsze są rozliczne terminowo, na obowiązujących
drukach i zgodnie z podpisanymi umowami.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka oprócz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa
zajmuje się organizacją kolarskich imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Rok rocznie
organizujemy kilka imprez sportowych o różnym zasięgu, od imprez powiatowych skierowanych do
mieszkańców Gminy i Powiatu Piaseczyńskiego, jak i imprezy o zasięgu ogólnopolskim w którym
biorą udział zawodnicy z całej polski
LUKS posiada przeszkoloną grupę wolontariuszy którzy pomagają przy realizacji tych zadań.
Posiadamy wiele urządzeń i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia imprez sportowych między
innymi . własne nagłośnienie, agregaty prądotwórcze, namioty techniczne, banery i bramy
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startowe, elektroniczny pomiar czasu , komputery z oprogramowaniem do pomiaru czasu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka posiada niezbędne zaplecze techniczne jak i osobowe do
realizowania tego zadania.Do organizacji imprezy zostanie wykorzystane zaplecze w postaci biura ,
sprzęt techniczny w postaci elektronicznego pomiaru czasu, własnego nagłośnienia , namiotów
technicznych, agregat prądotwórczy , numery startowe, komputery wraz z oprogramowaniem .
Podczas organizacji będziemy korzystać z własnej bazy wolontariuszy którzy zostali w latach
ubiegłych przeszkoleni i współpracują z Klubem od wielu lat.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynagrodzenia bezosobowe - obsługa
sędziowska

3500,0    

2. zabezpieczenie medyczne 1500,0    

3. zakup medali i pucharów 1800,0    

4. zakup koszulek reklamowych z logo
imprezy i logo Mazowsza

2000,0    

5. obsługa techniczna 2500,0    

6. zakup artykułów spożywczych 500,0    

7. wynajem obiektu 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12800,0 9800,0 3000,0

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,
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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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