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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: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WWROGOCINIE, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000183495, Kod pocztowy: 09-210, Poczta: Drobin, Miejscowość:Wrogocin , Ulica: -, Numer posesji: 19a, Numer lokalu:
-, Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Drobin, Strona www: brak danych, Adres e-mail:
osp.wrogocin@adres.pl, Numer telefonu: 783470394
 
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)

SŁAWOMIR SOBIECKI
 
Adres e-mail: osp.wrogocin@adres.pl Telefon: 783470394

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego PATRIOTYCZNY BIEG STRAŻAKA

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

16.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu Patriotycznego Biegu Strażaka. W ramach zadania planujemy włączyć min. 30
osób jako uczestników bezpośrednich, natomiast spodziewamy się także uczestników pośrednich ok. 100 osób. Dystans
planowanego biegu to 1km. Przewidujemy nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Nagrodami będą vouchery do sklepu
Decathlon (I miejsce- 500zł, II miejsce- 350zł, III miejsce- 200zł). Wszyscy uczestnicy i wolontariusze otrzymają zestawy
startowe- koszulki z numerami, logiem i napisami "I Patriotyczny Bieg Strażaka Drobin 2019". Osoby z podium otrzymają
także pamiątkowe statuetki. Każdy z uczestników po zakończonym biegu otrzyma wodę oraz ciepły posiłek. Wszystkie te
elementy mają zachęcić uczestników zadania, a także obserwatorów do udziału w podobnych przedsięwzięciach.
Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie wykład na temat zdrowego stylu życia-podczas tych zajęć uczestnicy
dowiedzą się, jak jak ćwiczyć odpowiednio do swojego stanu zdrowia, wagi, wieku, czy możliwości fizycznych. a także
warsztaty kulinarne zdrowego odżywiania się-każdy uczestnik dowie się, jak szybko, łatwo i bez dużych nakładów
finansowych przygotowywać posiłki, oraz w jaki sposób promować zdrowe odżywianie się wśród znajomych. Podczas
zajęć uczestnicy otrzymają materiały promocyjne, takie jak długopisy, smycze, magnesy. W ramach zadania proponujemy
realizacje zajęć ruchowych- m.in. rozgrzewka przed biegiem, a także rozciąganie po zakończonym wysiłku. Podczas biegu
zapewniona będzie opieka medyczna, a także bieg będzie zgłoszony do odpowiedniej jednostki policyjnej celem
kilkuminutowego zablokowania drogi gminnej.
Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zadania będzie teren Miasta Drobin. Bieg odbędzie się na trasie 1km- całość trasy należy do terenu
Miasta Drobin. Wykłady i warsztaty odbędą się w budynku siedziby Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług
Środowiskowych" w Drobinie- ul. Rynek 39, 09-210 Drobin.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

I Patriotyczny Bieg Strażaka 30 uczestników bezpośrednich lista obecności, materiał zdjęciowy

Warsztaty kulinarne 30 uczestników bezpośrednich lista obecności, materiał zdjęciowy

Wykład na temat zdrowego trybu życia 30 uczestników bezpośrednich lista obecności, materiał zdjęciowy

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

Charakterystyka oferenta
Oferentem jest jednostka- Ochotnicza Straż Pożarna we Wrogocinie. Jednostka zrzesza ponad 30strażaków. Oprócz stałej
liczby członków jednostkę wspomagają także rodziny i przyjaciele strażaków, którzy biorą bierny lub czynny udział w
różnych zawodach i przedsięwzięciach. Jednostka bierze udział w wielu przedsięwzięciach, które mają na celu aktywizację
społeczną, kulturalną i fizyczną.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
OSP we Wrogocinie nie posiada doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie, jednak posiada umowy
partnerskie z Urzędem Miasta i Gminy Drobin, Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w
Drobinie, Publiczną Miejsko-Gminną Biblioteką w Drobinie i innymi jednostkami, które służą pomocą przy realizacji i
rozliczeniu projektu. Ponadto OSP we Wrogocinie posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, m.in. z
programu "Działaj Lokalnie".
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
W realizacji zadania będą wykorzystane: zasoby kadrowe- w postaci wolontariuszy- 2 osoby w oparciu o porozumienie o
wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, ich zadaniem będzie opieka nad uczestnikami podczas wszystkich działań w
projekcie, współpraca z koordynatorem zadania. zasoby rzeczowe- materiały biurowe potrzebne do realizacji zadania,
budynki.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Nagrody- karty podarunkowe 1050,0    

2. Koszulki I Patriotyczny Bieg Strażaka 1000,0    

3. Gadżety: smycze, magnesy, długopisy, 1050,0    

4. Nagrody- statuetki 500,0    
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5. Stoper do mierzenia czasów 150,0    

6. Prowadzenie zajęć ruchowych przed i po biegu 500,0    

7. 2x Catering- po biegu, po wykładzie 1300,0    

8. Wykład na temat zdrowego stylu życia 400,0    

9. Warsztaty kulinarne 500,0    

10. Materiały na warsztaty kulinarne 400,0    

11. Wynajem sali, kuchni i jadalni na warsztaty
kulinarne

200,0    

12. Opieka medyczna 800,0    

13. Sędziowie 1000,0    

14. Wolontariusze 1000,0    

15. Koordynator projektu 500,0    

16. Asystent koordynatora 350,0    

17. Księgowa 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,0 10000,0 1000,0

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.

.............................................

.............................................

.............................................
(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)
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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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