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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: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze”, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000593886, Kod pocztowy: 09-200, Poczta: Sierpc,
Miejscowość: Sierpc, Ulica: Sempołowskiej , Numer posesji: 2b, Województwo:mazowieckie,
Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Wspierania-Inicjatyw-Lokalnych-Nasze-Zatorze-405595816679912/, Adres e-mail:
swil.naszezatorze@wp.pl, Numer telefonu: 600357862,
 
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 Rzeszotarski
 
Adres e-mail: Piotr01081@wp.pl Telefon: 600357862

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej tenisa ziemnego Północnego Mazowsza "ZATORZE
CUP"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.05.2020 Data
zakończenia

30.05.2020

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 06bf-23e8-8cf1

Opis zadania

W roku 2019 na terenie Parku sportowo rekreacyjnego im Zbigniewa Mroczkowskiego w Sierpcu
zostały wybudowane korty tenisowe. Zorganizowanie turnieju w tenisie ziemnym będzie motywacją
do aktywnego korzystania z obiektu. Turniej będzie zorganizowany dla trzech grup wiekowych
zarówno w grze pojedynczej jak i deblu. W turnieju będzie brać udział 80 zawodników w trzech
kategoriach wiekowych. Dla każdego z uczestników będzie przygotowany medal i dyplom za
uczestnictwo. Dla zwycięzców w każdej grupie wiekowej przewidzianą są nagrody rzeczowe i
pamiątkowe puchary. Łącznie we wszystkich kategoriach będzie rozdanych 18 nagród i pucharów.
Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwać będą sędziowie tenisa ziemnego. Podczas
trzydniowego turnieju nad bezpieczeństwem nad zawodnikami piecze sprawować wykwalifikowani
sanitariusze medyczni. Dla każdego zawodnika przewidziano wodę do picia podczas rozgrywek.

Miejsce realizacji

Park sportowo rekreacyjny im Zbigniewa Mroczkowskiego w Sierpcu przy ulicy Bolesława Chrobrego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zaproszenie zawodników do turnieju.
Zapewnienie możliwości gry i
tenisowego rozwoju tenisistom z
północnego Mazowsza

80 osób Lista zawodników turnieju.
Protokół z turnieju
potwierdzający udział osób i
drużyn z powiatów

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Nasze Zatorze" od 4 lat , czyli od chwili założenia
współpracuje z Zarządem Osiedla nr 6 w Sierpcu i w ramach tej współpracy co roku odbywały się
półkolonie letnie i zimowe dla dzieci z terenu miasta Sierpc. Półkolonie były dofinansowywane przez
Urząd Miasta Sierpc i zawsze miały pozytywne opinie i cieszyły się dużą popularnością. Oferent
posiada doświadczenie w realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Wszystkie
dotychczas przeprowadzone projekty zostały pozytywnie rozliczone, a ich efekty są trwałe.
Otrzymaliśmy wsparcie od Fundacji Młodzi Razem na organizację treningów wakacyjnych piłki
nożnej dla dzieci. Trzykrotnie organizowaliśmy zawody latawcowe - raz uzyskaliśmy na ten cel
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, imprezę plenerową z różnymi konkurencjami
sportowymi, nagrodami dla dzieci i zabawami, turniejem piłki nożnej. W imprezie bierze udział
około 300 osób. Zorganizowaliśmy turniej piłki halowej dla 14 drużyn.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
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Otrzymaliśmy wsparcie od Fundacji Młodzi Razem na organizację treningów wakacyjnych piłki
nożnej dla dzieci. Trzykrotnie organizowaliśmy zawody latawcowe - raz uzyskaliśmy na ten cel
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, imprezę plenerową z różnymi konkurencjami
sportowymi, nagrodami dla dzieci i zabawami, turniejem piłki nożnej. W imprezie bierze udział
około 300 osób. Zorganizowaliśmy turniej piłki halowej dla 14 drużyn.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Boiska do tenisa ziemnego, wiata edukacyjna nagłośnienie,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup nagród rzeczowych dla
zwycięzców turnieju

2900,0    

2. Zakup medali i pucharow 2700,0    

3. Druk dyplomów za udział 500,0    

4. Woda dla zawodników 800,0    

5. Sędziowie 2000,0    

6. Obsluga medyczna 900,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9800,0 9800,0 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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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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