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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 HEROSI, Forma prawna:Fundacja, Numer Krs: 0000323696, Kod pocztowy: 00-382, Poczta:Warszawa,
Miejscowość:Warszawa, Ulica: Solec , Numer posesji: 81B, Numer lokalu: A-51, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Warszawa, Gmina: Śródmieście (dzielnica), Strona www: www.herosi.eu, Adres e-mail:
malgorzata.dutkiewicz@herosi.eu, Numer telefonu: 602 448 208
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Małgorzata Dutkiewicz
 
Adres e-mail: malgorzata.dutkiewicz@herosi.eu Telefon: 602 448 208

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego DoWody Serca Charytatywne Zawody Pływackie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.04.2019 Data
zakończenia

30.04.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Radosław Kawęcki, mistrz świata w stylu grzbietowym, oraz Fundacja Herosi organizują Charytatywne Zawody pływackie
"DoWody Serca" na basenach OSiR Żoliborz o godź 10:30 w dniu 7 kwietnia 2019 roku. W zawodach wezmą udział dzieci,
młodzież i dorośli przy udziale gwiazd sportu i ekranu. Ilość przewidywanych uczestników to ok 450 osób z czego czynny
udział (pływacki) weźmie 240 osób. Celem Charytatywnych Zawodów Pływackich DoWody Serca jest zbiórka funduszy na
zakup nierefundowanych przez NFZ leków (chemioterapii) i diagnostyki genetycznej dla pacjentów Kliniki Onkologii i
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, IMiD, w Warszawie. Bardzo często koszty te są zbyt wysokie by rodzice
pacjentów mogli je sami pokryć. Przebieg zawodów; I. Eliminacje – 8 kategorii: Dzieci dystans 25 m, styl dowolny –
dziewczynki 6-12, chłopcy 6-12 Młodzież dystans 25 m, styl dowolny – dziewczynki 13-18, chłopcy 13-18 Dorośli (Panie i
Panowie) – na dwóch dystansach: 25 m i 50 m II. Finałowa Sztafeta - udział biorą zwycięzcy każdej kategorii. Każda
sztafeta prowadzona będzie przez mistrza sportu lub znaną osobę z ekranu. Sztafetę nr 1 poprowadzi Radek Kawęcki.
Uczestnicy poszczególnych sztafet będą wybierani losowo i w każdej sztafecie weźmie udział po jednej osobie z każdej
kategorii. Informacje o "DoWodach Serca" na stronie : https://www.facebook.com/DoWody-serca-
268344164050869/?modal=admin_todo_tour Rejestracja na zawody na stronie: https://dostartu.pl/meeting-plywacki-
radka-kaweckiego-v3127.pl.html?fbclid=IwAR05D7f-CFCSXgpLpEUqqX28QrETXxXB2JzDo5JzpzVoXXzBtWjJXcX-uc0
Miejsce realizacji
Baseny Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz, ul. Potocka 1

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zbiórka funduszy z przeznaczeniem na
nierefundowane leki i diagnostykę genetyczną
dla pacjentów Kliniki Onkologii i Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, IMID,
Warszawa

12 000 zł Sprzedaż pakietów startowych
uprawniających do wzięcia udziału
w zawodach - rejestr prowadzony
przez https://dostartu.pl/meeting-
plywacki-radka-kaweckiego-
v3127.pl.html?fbclid=IwAR05D7f-
CFCSXgpLpEUqqX28QrETXxXB2JzD
o5JzpzVoXXzBtWjJXcX-uc0

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 Herosi jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2009 roku, aktywnie pomagającą dzieciom z
chorobami nowotworowymi. Wolontariusze Fundacji Herosi realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze
znanymi osobami, wyjazdy na mecze, treningi i koncerty. Regularnie odwiedzają podopiecznych na oddziale onkologii
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. W
działalność Herosów bardzo mocno zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze, piłkarze, pływacy. Zawodnicy oraz
trenerzy odwiedzają podopiecznych fundacji leczących się na oddziale onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Organizujemy wiele imprez charytatywnych (sportowych i kulturalnych), dzięki którym z zebranych funduszy Fundacja
zakupiła: - zakupiła sprzęt medyczny (pompy do chemioterapii, kardiomonitory, sprzęt do rehabilitacji kończyn po
zabiegach onkologicznych, pulsoksymetry, przenośny rentgen, konsole do oglądania zdjęć RTG, stół operacyjny z
wyposażeniem oraz elektrokoagulator - aparat SPECTRUM - o łącznej wartości przekraczającej 650 000 zł) oraz - pokryła
koszt nierefundowanych przez NFZ leków do chemioterapii oraz diagnostyki genetycznej - łączna wartość pomocy za
2017-18 przekroczyła 200 000 zł. - prowadzi inwestycje założenia w Klinice Onkologii nowoczesnego systemu wentylacji i
klimatyzacji - co znacząco poprawi warunki leczenia i standard septyki na oddziale (do tej pory nie istniała żadna forma
wentylacji - poza otwarciem okna) - szacowany koszt inwestycji to 271,000 zł.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Działalność Fundacji Herosi od samego początku oparta jest na organizowaniu mniejszych i większych imprez o
charakterze sportowym czy artystyczny, Główną siła Fundacji są jej liczni Wolontariusz i zaprzyjaźnione znane postaci ze
świata sportu i ekranu. Fundacja organizowała lub współorganizował następujące imprezy: - Wernisaże zdjęć
podopiecznych Fundacji (w Cafe Kulturalna, PKiN; Hotel Hyatt; Galeria Sztuki Oficyna) - Charytatywny mecz tenisiści
kontra siatkarze (Hala Mera) - Charytatywne mecze w hokeja na lodzie (Torwar Lodowisko) - Charytatywna Niedziela z
Gwiazdami ( restauracja Śródmieście Południowe) - Przed aukcyjna wystawa obrazów połączona z pokazem mody na rzecz
Fundacji Herosi (Hotel InterContinental) - Koncert Charytatywny na Zamku Królewskim wWarszawie
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Ambasadorem zawodów jest Mistrz Świata RADOSŁAW KAWĘCKI Ze strony Fundacji liczna grupa wolontariuszy, oraz
gwiazdy sportu i ekranu, które będą uczestniczył czynnie lub kibicując innym Zaproszeni przedstawiciele mediów (prasa,
radio i tv oraz media internetowe) Zawody poprowadzi TOMASZ ZIMOCH

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajęcie basenów OSiR - Żoliborz (stawka
preferencyjna dla OPP)

3200,0    

2. Catering dla zaproszonych gwiazd i mediów (ok
50 osób)

2000,0    

3. Wydruk banerów, ścianki medialnej i plakatów
informacyjnych

2000,0    

4. Nagrody (medal/statuetka) dla zwycięzców
poszczególnych kategorii, gadżet -pamiątką za
udział dla wszystkich, balony w kształcie serca

2300,0    

5. Cukierki, drobne ciastka i woda sok dla
wszystkich

500,0    

6. Karetka pogotowia, ratownik medyczny na
zawodach, sędziowie stanowisk

5000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15000,0 10000,0 5000,0

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;
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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. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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