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 Płocki Klub Wesołego Biegacza, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000684613, Kod pocztowy: 09-400, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock,
Ulica: Mickiewicza , Numer posesji: 23, Numer lokalu: 166, Województwo: mazowieckie, Powiat:
Płock, Gmina: m. Płock, Strona www: , Adres e-mail: pkwb@pkwb.pl, Numer telefonu: 796473744,
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)

Marcin Uchwał
Adres e-mail: pkwb@pkwb.pl Telefon: 796473744

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

IV. Płocka Triada Nordic Walking

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

15.04.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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10.07.2020

Opis zadania
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu trzech marszy nordic walking w ramach 4. Płockiej Triady
Nordic Walking. Triada składać się będzie z trzech tematycznych marszów:
1. Szlakiem Obrońców Płocka 1920.
2. Szlakiem płockich uczelni wyższych.
3. Szlakiem płockich pomników przyrody.
Każdy z marszy będzie oddzielnym wydarzeniem sportowym.
Miejsce realizacji
Miasto Płock oraz Powiat Płocki.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników zadania

90

lista startowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Płocki Klub Wesołego Biegacza dysponuje doświadczeniem w organizacji imprez
sportowych oraz szkolenia sportowego. Członkowie Stowarzyszenia mają bardzo duże
doświadczenie w realizacji zadań publicznych, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych. Piotr
Nowaliński, certyfikowany Instruktor Nordic Walking, licencjonowany Sędzia NW Polskiej Federacji
Nordic Walking. Podczas organizowanych marszy promuje miasto Płock pod względem jego
walorów turystycznych i rekreacyjnych. Marcin Uchwał, Prezes Stowarzyszenia, swoje
doświadczenie zdobył w wieloletniej pracy wolontarystycznej w organizacja pozarządowych. Był
dyrektorem 1. Płockiego Biegu Niepodległości. Stowarzyszenie jest pomysłodawcą oraz
realizatorem wszystkich poprzednich odsłon Płockiej Triady Nordic Walking, która jest uznaną
marką wśród miłośników Nordic Walking, w szczególności zażywających tego sportu w celach
turystyczno-rekreacyjnych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie Płocki Klub Wesołego Biegacza jest pomysłodawcą oraz organizatorem wielu
wydarzeń o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym, miedzy innymi:
Płocka Triada Nordic Walking - w ramach tego projektu zorganizowaliśmy 9 marszy Nordic Walkig,
promując zdrowy tryb Zycia.
1 Płocki Bieg Niepodległości w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pierwszy w naszym regionie bieg z psem, Canicross. Prowadzimy działalność edukacyjną między
innymi poprzez organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Osobami wiodącymi w realizacji projektu będą osoby z ogromnym doświadczeniem, oraz wiedzą
teoretyczną i praktyczną w realizowaniu i uczestnictwie w imprezach o podobnym charakterze.
Koordynatorem projektu będzie Piotr Nowaliński: Pasjonat Nordic Walking, który jako pierwszy
zaczął szeroko propagować tą aktywność w Płocku. 1. Certyfikowany Instruktor Nordic Walking. 2.
Licencjonowany Sędzia NW Polskiej Federacji Nordic Walking. 3. Założyciel płockiej grupy
pasjonatów NW – „I <3 NW chodzimy po Płocku”. 4. Koordynator i współtwórca pierwszego w
Płocku marszu NW przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 5. Twórca i prowadzący
program pilotażowy propagujący NW wśród dzieci ze szkoły podstawowej nr 18 w Płocku. 6. Twórca
i organizator marszy NW po Płocku. 7. Instruktor prowadzący zajęcia usprawniające chorych na
Stwardnienie Rozsiane w PTSR o Warszawa. 8. Koordynator i prowadzący „Nordic Walking … po
drodze z książką” w czasie Dnia Czytelnika, organizowanych przez Książnicę Płock. 9. Srebrny
medalista Pucharu Polski NW w drużynie w 2016r. 10. Brązowy medalista Pucharu Polski NW w
Kolbuszowej w 2017r. Ponadto w realizacji projektu uczestniczyć będą pozostali członkowie
Stowarzyszenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Pakiet Startowy (worek sportowy,
woda, gadżet sportowy, baton
energetyczny, numer startowy)

3000,0

2.

Materiały promocyjne (100 plakatów,
reklama w mediach)

1500,0

3.

Catring na zakończenie każdego z
marszy

3000,0

4.

Namiot informacyjny jako mobilne
biuro zowodów

2500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

9500,0

Z innych
źródeł

500,0

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;
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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)
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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