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: Klub Sportowy Warka, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy
Warka: 0000226800, Kod pocztowy: 05-660, Poczta: Warka, Miejscowość: Warka, Ulica: Nowy
Zjazd , Numer posesji: 8, Województwo: mazowieckie, Powiat: grójecki, Gmina: Warka, Strona
www: kswarka.pl, Adres e-mail: klubsportowy.warka@gmail.com, Numer telefonu: 606-471-372,
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)

Kamil Witkowski
Adres e-mail: kamilwitkowski@op.pl Telefon: 606-471372

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Mazowiecki XI Memoriał im. Daniela Malinowskiego

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

16.11.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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12.12.2020

Opis zadania
W dniu 05.12.2020 w godzinach 09.00 - 15.00 planujemy zorganizować już po raz XI Memoriał
Daniela Malinowskiego. Do tej pory w turnieju brali udział zawodnicy dorośli w formie Open. Od
tego roku będzie to turniej piłkarski drużyn młodzieżowych. W poprzednich latach Memoriał się
cieszył bardzo dużym zainteresowaniem zawodników jak i kibiców. W tym roku zaproszenie dostaną
zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi z województwa mazowieckiego. Zespoły będą mogły wystawić
12 zawodników. Na boisku będzie przebywać po 5 zawodników. Drużyny będą grały systemem
każdy z każdym. 16 -30.11.2020 nabór drużyn. 3.12.2020 losowanie grup i drużyn.
Dla każdej z drużyn przewidziany jest Puchar i Medale. Dla zwycięzców piłki. Przewidujemy przyjazd
około 100 zawodników. Dodatkowo zostanie wyłoniony Najlepszy Zawodnik, Bramkarz i Król
Strzelców. Dla najlepszych nagrody rzeczowe. Zabezpieczyliśmy w kosztorysie także usługę
ubezpieczeniową i cateringową. Wszystkie koszty wiążą się ściśle z realizacją naszego
zadania.Memoriał zostanie rozegrany w Hali Cesir Warka która jest nam udostępniona nieodpłatnie.
Głównym celem jest pamieć o koledze który tez grał w piłkę i uprawiał ten piękny sport, która
będzie promować w naszym województwie sport poprze grę w piłkę.

Miejsce realizacji
Hala Cesir Warka ul. Warszawa 45

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Rezultatem będzie upamiętnienie
kolegi z boiska

Uczczenie pamięci i
rywalizacja sportowa

Listy uczestników
Memoriału

Zachęcenie dzieci do uprawiania
sportu poprzez grę w Memoriale.

Zostanie zaproszonych 8
drużyn. Około 100
zawodników i około 100
rodziców kibiców.

Klasyfikacja końcowa oraz
wiek uczestników.

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
Klub Sportowy Warka jest klubem sportowym z ponad 95 letnią tradycją w klubie zrzeszonych jest
około 200 zawodników i 30 członków klubu.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Klub posiada doświadczenie w planowanych turniejach. Zorganizowaliśmy na przestrzeni ostatnich
lat kilkadziesiąt
turnieju wojewódzkich. Kilkukrotnie organizujemy turnieje o Puchar Burmistrza Warki.
Zorganizowaliśmy
kilka turniejów dzięki pozyskaniu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego). 11 razy będziemy
organizować już Memoriał Daniela Malinowskiego.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Obsługa sędziowska, sędziowie kwalifikowani, Spiker , Obsługa medyczna - osoba posiadająca
odpowiednie kwalifikacje ,zarząd klubu - osoby pomagające w Memoriale,
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Obsługa Sędziowska

500,0

2.

Obsługa Medyczna

200,0

3.

Spiker

300,0

4.

Medale i puchary i statuetki

1500,0

5.

Upominek dla dzieci zakup piłek i
nagród rzeczowych

1500,0

6.

Poczęstunek dla uczestników

1900,0

7.

Woda

450,0

8.

Ubezpieczenie

100,0

9.

Obsługa księgowa

300,0

10. Obsługa Techniczna

Z innych
źródeł

350,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

7100,0

6950,0

150,0

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;
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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. 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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