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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: Fundacja Tugramy, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000811186, Kod pocztowy: 02-
673, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Konstruktorska, Numer posesji: 10a,
Numer lokalu: 71, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Mokotów (dzielnica),
Strona www: https://tugramy.pl/, Adres e-mail: info@tugramy.pl, Numer telefonu: 609661066,
 
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)

Paweł Kozak
 
Adres e-mail: info@tugramy.pl Telefon: 609661066

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Warsaw Basketball Challenge

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.03.2020 Data
zakończenia

19.06.2020

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

Zadanie polaga na zorganizowaniu cyklu 6 wydarzeń koszykarskich na obiektach sportowych
zlokalizowanych na terenie miasta Warszawy, podczas których wybierać będziemy po 2-3 najlepsze
osoby i wręczać im trofea - MVP. Po przeprowadzeniu serii eliminacyjnej, najlepsze osoby z
poszczególnych meczów utworzą 2-3 drużyny marzeń i zagrają przeciwko sobie w turnieju
finałowym, na który zaprosimy do kibicowania wszystkich chętnych oraz lokalne media.

Miejsce realizacji

Hale sportowe w różnych dzielnicach Warszawy

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zaktywizowanie mieszkańców
Warszawy do aktywności fizycznej

80 osób Listy obecności każdego
wydarzenia na portalu
Tugramy.pl, gdzie prowadzić
będziemy zapisy na
wydarzenia oraz papierowe
listy obecności.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Tugramy jest organizacją powstałą z myślą o upowszechnianiu kultury fizycznej wśród
dzieci, dorosłych i seniorów. Prowadzimy serwis internetowy tugramy.pl, dzięki któremu docieramy
do coraz szerszego grona odbiorców. Mogą oni tworzyć własne spotkania sportowe lub uczestniczyć
w zajęciach utworzonych przez innych użytkowników. Dodatkowo cyklicznie organizujemy
wydarzenia w różnych dyscyplinach, gdzie można bezpłatnie pograć i podszkolić swoje umiejętności
oraz zintegrować się z innymi osobami. Istotną kwestią jest to, że osoby, które przychodzą na nasze
treningi pozostają już z nami w stałym kontakcie i przy okazji kolejnych wydarzeń są automatycznie
powiadamiani o nich, przez co ich aktywność jest utrzymywana na wyższym poziomie przez długi
czas, nie tylko podczas jednego czy krótkiej serii wydarzeń. W niedługim czasie będziemy rozszerzać
działalność na inne dzielnice i poszerzać swoją ofertę bezpłatnych wydarzeń sportowych dla
mieszkańców Warszawy. Realizowane przez nas wydarzenia można obserwować na stronie
tugramy.pl oraz na naszych mediach społecznościowych (FB, Instagram).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W ramach rozwoju naszego serwisu tugramy.pl organizowaliśmy już bezpłatne spotkania na
Mokotowie w kilku dyscyplinach. Nasze wydarzenia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem i opinią,
zatem postanowiliśmy pod koniec października założyć Fundację, której celem jest kontynuacja tych
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działań na szerszą skalę.

Galerie zdjęć z wydarzeń można zobaczyć na naszym Facebooku:
https://www.facebook.com/tugramysport/

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- serwis tugramy.pl
- organizatorzy (2 osoby)
- sprzęt sportowy
- reklama online - przewidywany łączny zasięg reklam ok. 20.000 osób (informacja na podstawie
reklamy poprzedniego wydarzenia koszykarskiego o podobnym charakterze)
- fotograf

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajem obiektów sportowych (5x2h
+ 1x3h = 13h)

4800,0    

2. Obsługa animatorów 1200,0    

3. Trofea MVP dla najlepszych
uczestników (4 trofea x 5 wydarzeń =
20 trofeów)

600,0    

4. Trofea dla wszystkich uczestników
turnieju finałowego (20 osób)

1000,0    

5. Polisa OC 500,0    

6. Obsługa sędziowska podczas turnieju
finałowego (2 sędziów)

600,0    

7. Zakup piłek do koszykówki (5 szt) 750,0    

8. Koszt promocji online wydarzeń 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9950,0 9950,0 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;
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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 (obligatoryjny - złożony elektronicznie)

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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