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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 Na Rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000280049, Kod pocztowy: 07-230, Poczta: Zabrodzie,
Miejscowość: Zabrodzie, Ulica: ul. Wł. St. Reymonta , Numer posesji: 2, Województwo:
mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Zabrodzie, Strona www: , Adres e-mail:
arkadiusz.redlicki@wp.pl, Numer telefonu: 668513396,
 
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)

Arkadiusz Redlicki
 
Adres e-mail: arkadiusz.redlicki@wp.pl Telefon: 
668513396

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XIV Mazowiecki Bieg Norwidowski (200-lecie urodzin C. K.
Norwida) - Dębinki 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.08.2021 Data
zakończenia

29.10.2021

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

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie" organizuje XIV edycję
Mazowieckiego Biegu Norwidowskiego realizowanego w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila
Norwida, w rejonie w którym przebywał od swoich urodzin do czasu emigracji (Głuchy, Dębinki).
Bieg organizowany jest na dystansach od 200 m, 500, 1000 m, 2000 m w zależności od kategorii
wiekowej, bez indywidualnego pomiaru czasu. Dodatkowo chcielibyśmy wprowadzić pomiar
indywidualny na dystansie 5000 m i 10000 m. Tradycyjnie w biegu biorą udział uczniowie z
lokalnych szkół i goście. Regulamin biegu będzie umieszczony na stronie internetowej "Bractwa
Zabrodzkiego". Uczestnicy biegu będą mieli zapewniony posiłek regeneracyjny (napój, baton).
Natomiast dla wszystkich przewidziany jest ciepły poczęstunek (herbata, kiełbasa na gorąco). Bieg
Norwidowski ma charakter otwarty - uczestnicy i kibice nie wnoszą żadnych opłat. Chcielibyśmy
przygotować broszurę upamiętniającą w związku z przypadającym jubileuszem Norwida.

Miejsce realizacji

Start i meta Mazowieckiego Biegu Norwidowskiego dla dystansu 5000 m i 10000 m będzie
zlokalizowana przy pałacu w Dębinkach (gmina Zabrodzie). Trasa biegów na dystansach 200 m, 500
m, 1000 m, 2000 m, dla różnych kategorii wiekowych będzie miała metę również przy pałacu w
Dębinkach. Teren przez który przebiega trasa to lasy i pola, którymi przed wielu laty chodził Cyprian
Kamil Norwid, zanim opuścił rodzinne strony na zawsze.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Aktywne spędzanie wolnego czasu,
połączone ze sportową rywalizacją

ok. 200 uczestników biegu
(w przypadku wprowadzenia
restrykcji w związku z
epidemią koronawirusa
może być mniejsza liczba
uczestników)

dokumentacja fotograficzna

Upamiętnienie osoby i twórczości C.K.
Norwida

ok. 300 uczestników (w
przypadku wprowadzenia
restrykcji w związku z
epidemią koronawirusa
może być mniejsza liczba
uczestników)

dokumentacja fotograficzna

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

Członkowie Stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie” brali udział w organizowaniu:
- imprez sportowych i turystycznych
- Mazowiecki Bieg Norwidowski – 13 edycji,
- rajdy rowerowe – 28,
- turniej siatkówki plażowej -3,
- wędrówki piesze -3,
- pikniki dla lokalnej społeczności, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej – 8,
- imprez kulturalnych i edukacyjnych
- warsztaty plastyczne „Gawiniana”- 2,
- warsztaty techniczno-plastyczne w szkole,
- warsztaty „Norwidiana”,
- warsztaty piekarskie - 3,
- Noce Muzeów – młyn w Niegowie – 7,
- Europejskie Dni Dziedzictwa -młyn w Niegowie -8,
- Rodzinne kolędowanie – 6.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Bractwo Zabrodzkie przeprowadziło 13 Mazowieckich Biegów Norwidowskich

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie”- 10 osób (przeprowadzenie
zakupów), nauczyciele - wolontariusze– 11 osób (przeprowadzenie biegu, przygotowanie
poczęstunku, sprzątanie po biegu).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Usługa firmy Ultimasport do
przeprowadzenia pomiaru czasu
zawodników

2700,0    

2. Zakup nagród rzeczowych dla
laureatów biegu, sześć kategorii
wiekowych (I, II, III miejsce) oddzielnie
kobiety i mężczyźni

2000,0    

3. Zakup artykułów spożywczych na
posiłek regeneracyjny (woda, baton)
dla biegaczy

600,0    

4. Zakup artykułów spożywczych na
poczęstunek po biegu dla biegaczy i
kibiców

1000,0    
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5. Opieka medyczna 300,0    

6. Opracowanie materiałów
promocyjnych (plakaty) i druk

350,0    

7. Honorarium koordynatora biegu 350,0    

8. Zakup koszulek dla biegaczy 2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9300,0 9300,0 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..............................
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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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