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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: Basket Sierpc, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Starostwo Powiatowe w
Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc: OZ.4222.1.2020, Kod pocztowy: 09-200, Poczta:
Sierpc, Miejscowość: Sierpc, Ulica: Adama Mickiewicza, Numer posesji: 2, Województwo:
mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www: , Adres e-mail:
Lewandowski.maciej23@onet.pl, Numer telefonu: 792-332-343,
 
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)

Mariusz Czajkowski
 
Adres e-mail: m-czajkowski6@gmail.com Telefon: 510-
522-262

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Międzypowiatowy turniej koszykówki w Sierpcu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.09.2020 Data
zakończenia

30.11.2020

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

W grudniu 2018 roku po wielu latach niebytu reaktywowano ligę koszykówki w Sierpcu. W
pierwszej edycji brało udział sześć drużyn. Następnie w wakacje 2019 roku, stworzona została letnia
liga koszykówki. Nie będę krył byłem jednym z głównych inicjatorów i „ognisk zapalnych” tych
przedsięwzięć. Zainteresowanie basketem przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego tak
właśnie nazwaliśmy nasze stowarzyszenie, które ma jednoczyć koszykarzy i promować koszykówkę.
Ten sport naprawdę ożywił się w Sierpcu, zawodnicy chętnie przychodzą na turnieje. W 2019
postanowiono, że Miejska Liga Koszykówki, która wypaliła będzie kontynuowana. Do gry w kolejnej
edycji zgłosiło się osiem drużyn (w tym dwie z Rypina). Koszykarze, którzy grają w lidze zamieszkują
powiaty takie jak: sierpecki, rypiński, płocki. W ośmiu drużynach zagrało blisko 100 koszykarzy.
Zakończenie ligi było okraszone koszykarskim widowiskiem, którego w Sierpcu jeszcze nie było.
Mowa tutaj o Meczu Gwiazd. Był to dzień, który na stałe zagości w historii sierpeckiego basketu.
Doskonałe opinie o tym wydarzeniu utrzymują się do dziś. Chcemy rozwijać takie inicjatywy i dzięki
tej ofercie zaproponować rozegranie międzypowiatowego turnieju koszykówki w Sierpcu, w którym
zagrają koszykarze z minimum dwóch powiatów.
Wiadomo nie od dziś, że początki działalności stowarzyszenia są trudne. Dlatego jeżeli mogliby
Państwo wspomóc tych sportowców będziemy bardzo wdzięczni.

Miejsce realizacji

Sierpc, hala sportowa im. Zdzisława Krzyszkowiaka

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zapewnienie możliwości gry i
koszykarskiego rozwoju koszykarzom z
powiatu sierpeckiego i płońskiego

Zadowolenie z gry Protokół meczu
koszykarskiego
potwierdzający udział
drużyn z dwóch powiatów

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

Stowarzyszenie Basket Sierpc powstało z pasji do koszykówki.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- organizacja wielu koszykarskich przedsięwzięć i turniejów

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Hala sportowa im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Sierpcu, piłki do koszykówki, punktator

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagrody 3000,0    

2. Puchary, dyplomy 3000,0    

3. Wynagrodzenia sędziów 3000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000,0 9000,0 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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