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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: KS Bzura Chodaków, Forma prawna:stowarzyszenie, nr 38 Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej
przez Starostę Sochaczewskiego: 38:38, Kod pocztowy: 96-503, Poczta: Sochaczew, Miejscowość: Sochaczew, Ulica:
Chopina, Numer posesji: 101, Województwo:mazowieckie, Powiat: sochaczewski, Gmina: Sochaczew, Strona www:
ksbzura.pl, Adres e-mail: bzurachodakow1929@gamil.com, Numer telefonu: 606874661
 
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)

Paweł Grzelak
 
Adres e-mail: loko212@o2.pl Telefon: 664264064

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej o puchar prezesa K.S. Bzura Chodaków

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.04.2019 Data
zakończenia

31.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Projekt będzie polegał na organizacji dwudniowego turnieju(11,05-12,05.2019), na który zostaną zaproszone drużyny
zawodników z całego województwa mazowieckiego urodzonych w 2010 i młodsi. Zakładamy, że w turnieju weźmie udział
10 drużyn podzielonych na dwie grupy pięcioosobowe. Zespoły będą liczyły po 12 zawodników oraz dwóch opiekunów.
Mecze będą rozgrywane na trzech boiskach w składach siedmioosobowych. Każda z drużyn, która będzie brała udział w
turnieju drogą losowania zostanie przydzielona do odpowiednich grup. Turniej zostanie rozegrany na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chopina 101. Zawody zostaną rozegrane na trzech boiskach jednocześnie. Wszystkie
drużyny swoje mecze grupowe będą rozgrywały każdy z każdym, po czym do fazy finałowej wyjdą po dwie drużyny z
każdej grupy. W kolejnej fazie turnieju drużyny rozegrają mecze półfinałowe oraz mecze o poszczególne miejsca. Podczas
trwania turnieju będzie zorganizowany posiłek dla uczestników oraz zostaną przygotowane różnego typu konkursy.
Naszym celem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej, poprzez organizacje turnieju piłkarskiej
akademii oraz pikniku w ramach integracji. Będzie to ogromna promocja naszego regionu oraz całego województwa
mazowieckiego. Grupa odbiorców zadania: Grupą odbiorców będą drużyny chłopców z całego województwa
mazowieckiego w 2010 i młodszych. Każda z drużyn będzie posiadała 12 zawodników oraz dwóch trenerów, co w sumie
da nam liczbę 140 osób.
Miejsce realizacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Chopina 190

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

promocja sportu i aktywnego trybu życia wśród
terenów województwa mazowieckiego

Chcemy pokazać jak można
aktywnie spędzać czas w duchu
sportowej rywalizacji przez co
promować tą piękna dyscyplinę
sportu oraz nasz region.
Rywalizacja sportowa wyłoni
najlepszych zawodników którzy w
przyszłości będą mogły zasilić kluby
sportowe w Polsce. Bardzo
ważnym elementem organizacji
zawodów będzie zachęcenie dzieci
do aktywnego treningu i dążenie
do mistrzostwa sportowego.
Naszym celem jest również
możliwość zachęcenia
mieszkańców naszego regionu do
czynnego udziału w zawodach
sportowych i integracja lokalnego
społeczeństwa.

organizacja turnieju piłkarskiego

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

Charakterystyka oferenta
KS Bzura Chodaków - polski klub sportowy z siedzibą w Sochaczewie, w latach 2012 -2017 występujący w IV lidze. Klub
założony został w roku 1929 w Chodakowie (jedna z dzielnic Sochaczewa). Jesteśmy najbardziej utytułowanym
sochaczewskim klubem piłkarskim. Posiadamy w naszej Akademii prawie 100 młodych adeptów piłki nożnej oraz drużynę
seniorów.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
coroczne wykonywanie zadań publicznych z ramienia Urzędu Miasta Sochaczew
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Kadra szkoleniowa, w tym: trenerzy - Adrian Binienda, Piotr Chmielak, Paweł Rzymowski członkowie Klubu - Krzysztof
Świstak, Michał Felczak, Jędrzej Kafarski, Dariusz Kowalski oraz wolontariusze Przy realizacji zadania będziemy korzystać z
obiektów MOSiR Sochaczew, hal sportowych użyczonych do realizacji zadań oraz członków stowarzyszenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
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1. Posiłki regeneracyjne, napoje 1800,0    

2. Przygotowanie materiałów promocyjnych
(zaproszenia,,plakaty,ogłoszenia,reklama w
mediach)

1500,0    

3. Obsługa administracyjna 2000,0    

4. Opieka medyczna 1200,0    

5. Sprzęt sportowy 1600,0    

6. Obsługa spikerska – nagłośnienie 1500,0    

7. Obsługa sędziowska 1200,0    

8. Puchary 900,0    

9. nagrody rzeczowe 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13200,0 9800,0 3400,0

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;
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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