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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: Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, wpis do ewidencji
stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących
działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Płocka:35/2014, Kod pocztowy: 09-410, Poczta: Płock, Miejscowość:
Płock, Ulica: Szarych Szeregów, Numer posesji: 4, Numer lokalu: 47, Województwo:mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:
m. Płock, Strona www: brak danych, Adres e-mail: noagelimit2014@o2.pl, Numer telefonu: 604122997
 
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)

Bogdan Makowski
 
Adres e-mail: noagelimit2014@o2.pl Telefon: 604122997

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja, przeprowadzenie Biegu ulicznego o Puchar Wójta Gminy w
Siemiątkowie powiat ŻUROMIN

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.09.2019 Data
zakończenia

01.12.2019

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

Opis zadania
Planuje się w dniu 23 LISTOPADA 2019 roku zorganizowanie i przeprowadzenie biegu ulicznego na dystansie 10 km. Trasa
biegu przebiegać drogą asfaltową oraz duktami leśnymi i drogami polnymi na terenie gminy Siemiątkowo. Start i meta
hala sportowa w Siemiątkowie ul. Warszawska. Start biegu planuje się na godzinę 12.00. Zakończenie biegu godz. 15.00. Z
uwagi na znaczne zainteresowaniem biegiem , planuje się wprowadzenie limitu – uczestników imprezy na 300 osób.
Zwycięzcy biegu w kategorii open i wiekowych kobiety, mężczyźni oraz drużyny otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe.
Nagrodzeni zostaną również zawodnicy i zawodniczki z terenu gminy Siemiątkowo.
Miejsce realizacji
Siemiątkowo powiat Żuromin

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

Zorganizowanie i przeprowadzenie Biegu
ulicznego w Siemiątkowie jest formą
propagowania sportu a w szczególności
biegania na terenach wiejskich, gdzie nie było
do tej pory takiego typu imprez ogólnopolskich.
Odbiorcami zadania publicznego będą w
głównej mierze mieszkańcy powiatu
Żuromińskiego, gminy Siemiątkowo

Planuje się że w biegu wystartuje
300 zawodników z kraju i zagranicy

Wyniki oraz ilość zawodników na
stronie firmy mierzącej czas oraz
na stronie internetowej Klubu
Płock Biega No Age Limit

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

Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit jest jednym z największych klubów skupiających zawodników i zawodniczki
biegających amatorsko na terenie kraju jak też zagranicą. Klub zajmuje się następującymi formami działalności: a)
działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1. Propagowanie sportu i aktywnego trybu życia wśród osób w każdym
wieku, współdziałanie w tym zakresie z samorządem 2. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych rangi lokalnej,
krajowej i międzynarodowej 3. Udział w kursach i seminariach na temat aktywnego spędzania czasu i pozytywnego
wpływu sportu na zdrowie b) działalność odpłatna pożytku publicznego 1. Organizowanie zawodów i imprez sportowych
rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej 2. Zbieranie częściowych opłat od członków stowarzyszenia zawiązanych z
wyjazdami na zawody i zakupem sprzętu sportowego 3. Zbieranie opłat od adresatów realizowanych zadań zleconych
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Oferent czyli Klub Płock Biega No Age Limit przeprowadził do chwili obecnej siedem ogólnopolskich biegów ulicznych - w
listopadzie w 2015, 2016, 2017,2018 roku ogólnopolski bieg uliczny na dystansie 10 km o Puchar Wójta Gminy w
Siemiątkowie - w sierpniu 2016 r, 2017 , 2018 w Płocku – ogólnopolski bieg uliczny na dystansie 10 km im. Obrońców
Płocka 1920r - w pażdzierniku 2018 roku bieg charytatywny z Auchan Polska Wszystkie te imprezy zyskały bardzo
pozytywną opinię wśród uczestników i sponsorów, były zorganizowane w sposób profesjonalny
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przy realizacji zadania publicznego Biegu ulicznego o Puchar Wójta Gminy w Siemiątkowie planuje się przy zabezpieczeniu
trasy biegu zaangażowanie funkcjonariuszy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracowników Urzędu Gminy w
Siemiątkowie W Biurze zawodów jak też na trasie będą pracować społecznie członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Płock
Biega No Age Limit

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. puchary 1650,0    

2. Pomiar czasu 2500,0    

3. Nagrody 4000,0    

4. Medale 4500,0    

5. Koszulki okolicznościowe 8000,0    

6. Numery startowe 600,0    

7. Napoje 600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 21850,0 9850,0 12000,0

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;
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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. 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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