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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: Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000155253, Kod pocztowy: 09-400, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Ignacego
Łukasiewicza, Numer posesji: 34, Województwo:mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock,
Strona www: , Adres e-mail: pozpn@plo.pl, Numer telefonu: 505006338,
 
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)

Piotr Sikora
 
Adres e-mail: pozpn@plo.pl Telefon: 505006338

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja Memoriału im. Stanisława Tymowicza

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.08.2020 Data
zakończenia

31.08.2020

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

Memoriał im. Stanisława Tymowicza - wybitnego wychowawcy, pedagoga i trenera piłkarskiego. W
turnieju zaplanowano udział 6 drużyn z terenu województwa mazowieckiego oraz województw
ościennych. Schematem rozgrywek będzie faza grupowa i faza pucharowa. W pierwszej fazie
drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, w której zmierzą się systemem "każdy z każdym". Po
niej w drugiej fazie mecze rozegrają systemem pucharowym o I, III i V miejsce.
Dokładny termin rozegrania Turnieju zostanie podany po ustaleniach z gospodarzem obiektu.

Miejsce realizacji

Boisku jednego z klubów działających na terenie województwa mazowieckiego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie rozgrywek
piłkarskich

organizacja 1 turnieju wyznaczenie osób, do:
Obsługi Technicznej, Opieki
Medycznej, Sędziów

Udział zawodników z terenu
województwa mazowieckiego i innych
w Memoriale im. S. Tymowicza

co najmniej 6 drużyn listy zgłoszeniowe do
rozgrywek

Wyłonienie zwycięzców Memoriału im.
S. Tymowicza

poszczególne miejsca zajęte
przez drużyny, nagrody
indywidualne za:
Najlepszego Bramkarza,
Strzelca i Zawodnika

Klasyfikacja końcowa
przygotowana na podstawie
wyników poszczególnych
meczów.

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

Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej istnieje od 1976 roku, do lipca 2019 roku był organizatorem
rozgrywek na poziomie lig młodzieżowych i seniorskich do Ligi Okręgowej Seniorów. Jest członkiem
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Główny cel działalności Płockiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej to rozwój piłki dziecięcej i młodzieżowej na terenie jego działania. Po wdrożeniu kilku
projektów w ostatnich 8 latach na wcześniej podanym terenie, liczba dzieci i młodzieży
uprawniających tę piękną dyscyplinę sportu jaką jest piłka nożna wzrosła dziesięciokrotnie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej zorganizował:
- wystawa „110 lat FC Barcelona – polskie ślady w historii klubu zorganizowana z Muzeum Sportu i
Turystyki w Warszawie – rok 2009,
- Corocznie około 20 turniejów dla dzieci i młodzieży różnej rangi,
- XXV Międzynarodowy Turniej o Puchar Syrenki – rok 2010 i 2012 – na zlecenie PZPN,
- Dwumecz Towarzyski młodzieżowych reprezentacji U-15 POLSKA – WALIA – rok 2011, 2015,
- W roku 2013 cykl turniejów dla dzieci i młodzieży – współfinansowany z dotacji Zarządu
Województwa Mazowieckiego współorganizował:
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Finał Pucharu DEYNY – rok 2011. 2017
- XXVII Międzynarodowy Turniej o Puchar Syrenki – rok 2012 - na zlecenie PZPN,
- Orlen Płocką Ligę ORLIK U-11 – rok 2013, 2016, 2017 - współfinansowany przez PKN Orlen S.A.
- Płocką Ligę Żak U-8 - rok 2019 – współfinansowany z dotacji Zarządu Województwa
Mazowieckiego
- Płockie Ligi Żak U-9, Orlik U-10 – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - współfinansowany
przez Urząd Miasta Płocka,
- Płockie Ligi Orlik U-11 i Młodzik U-12 – rok 2013, 2014, 2015.
- Płocka Liga Młodzik U-12 – współfinansowany z dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego
- Turnieje Mikołajkowe w różnych kategoriach wiekowych 2017, 2018, 2019 – współfinansowany z
dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
- licencjonowani trenerzy i instruktorzy zrzeszeni w klubach na terenie działania Płockiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej i innych związków,
- pracownicy i działacze Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
- uprawnione osoby do opieki medycznej (OSOBY PO PRZESZKOLENIU PIERWSZEJ POMOCY,
pielęgniarki, ratownicy medyczni)
- sędziowie licencjonowani - zrzeszeni w WS POZPN, MZPN.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Sędziowie 1000,0    

2. Obsługa Techniczna 750,0    
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3. Opieka Medyczna 250,0    

4. Puchary 1200,0    

5. Nagrody i sprzęt sportowy 6800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 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)
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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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