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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:Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, KRS:
0000162401, Kod pocztowy: 02-815, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: żołny, Numer posesji: 56A,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Mokotów (dzielnica), Strona www: brak danych, Adres e-mail:
wmozb@wp.pl, Numer telefonu: 796 050 025
 
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)

Dariusz Karpiński
 
Adres e-mail: karpinskidarek@gmail.com Telefon: 796 050 025

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mecz bokserski Warszawa - Lublana

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.05.2019 Data
zakończenia

05.05.2019

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

Opis zadania
Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski planuje zorganizować w ramach szkolenia i podnoszenia
kwalifikacji sportowych zawodników, mecz boksu olimpijskiego pomiędzy kadrami Warszawy oraz Lublany. Mecz otrzyma
akredytację Polskiego Związku Bokserskiego. Dzięki organizacji takiego wydarzenia zawodnicy będą mogli zdobyć
doświadczenie oraz zaspokoją potrzebę zdrowej rywalizacji. Mecz będzie stanowić atrakcję dla kibiców, którzy zaspokoją
potrzebę widowiska sportowego związanego z boksem olimpijskim. Mecz pomoże także w popularyzacji szlachetnej
dyscypliny sportowej, jaką bez wątpienie jest boks olimpijski. Organizacja takiego wydarzenia pomoże wymienić się
myślami szkoleniowymi z innymi ośrodkami bokserskimi, a także pomoże zbudować długofalawą relację międzynarodową,
dzięki której boks olimpijski znacznie się rozwinie.
Miejsce realizacji
Dom Polonii - Zamek Pułtusk, ul. Szkolna 11

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Kadra WMOZB Zbudowanie wykwalifikowanej i
doświadczonej kadry zawodniczej
WMOZB.

Wyniki sportowe

Kadra WMOZB Spełnienie zapotrzebowania wśród
zawodników międzynarodowej
rywalizacji sportowej.

udział w meczu

Kadra WMOZB Przygotowanie zawodników do
startu w zawodach rangi
ogólnopolskiej oraz
międzynarodowej.

udział w meczu

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

Charakterystyka oferenta
Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski kieruje rywalizacją sportową w boksie wszystkich grup wiekowych
dziewcząt i chłopców na terenie województwa Mazowieckiego. Zrzesza 56 klubów sportowych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski organizuje szereg zawodów sportowych o zakresie wojewódzkim
oraz ogólnopolskim. W poprzednich latach organizował również międzynarodowe mecze bokserskie Warszawa - Tel Awiw
czy Warszawa - Manchester.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby ludzkie , specjalistyczne wyposażenie sali zawodów. ( ring bokserski, sprzęt sportowy).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem sali sportowej 3000,0    

2. Obsługa sportowa zawodów - ( delegat
Światowej Organizacji Boksu AIBA, obsługa
sędziowska)

3000,0    

3. Obsługa medyczna zawodów ( lekarz + karetka ) 2000,0    

4. Obsługa techniczna zawodów 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000,0 9000,0 0,0

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. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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