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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 Promyk, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona
przez Starostę Powiatu wyszkowskiego:6, Kod pocztowy: 07-203, Poczta: Somianka, Miejscowość: Somianka, Ulica:
Somianka, Numer posesji: 62, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Somianka, Strona www:
www.stow.promyk.pl, Adres e-mail: stow.promyk@onet.pl, Numer telefonu: 662008561
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 07-210, Poczta: Długosiodło, Miejscowość: Przetycz Włościańska, Ulica: Przetycz Włosciańska, Numer
posesji: 53, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Długosiodło
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Marek Zdziarstek
 
Adres e-mail: stow.promyk@onet.pl Telefon: 662008561

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rowerowy zawrót głowy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.07.2019 Data
zakończenia

10.10.2019

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f693-70fd-bf89

Opis zadania
Planowane działanie polega na organizacji 5 rajdów rowerowych po terenach Puszczy Białej i Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego.Celem ich będzie podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczestników, wzrost wydolności organizmu,
poprawa stanu zdrowia, aktywne spędzanie czasu wolnego. Będzie to 3 rajdy 1dniowe, całodniowe oraz dwa rajdy
dwudniowe , z zaplanowanym nocowaniem w namiotach na trasie rajdu. Dla uczestników rajdu zabezpieczone zostaną
przez organizatora namioty, śpiwory i materace wojskowe dostarczone na trasę rajdu. Rajdy organizowane będą po
terenach Puszczy Białej do miejsc Pamięci Narodowej ,wydarzeń historycznych np. miejsca największej bitwy partyzanckiej
na pólnocno-wschodnim Mazowszu ,w ramach operacji „Burza” ,w Pecynce czy atrakcji przyrodniczych np. największa w
Polsce naturalna polana dziko rosnących storczyków oraz po terenach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego ,np. dziki
przełom doliny Bugu, z licznymi siedliskami bocianich gniazd. Sa to wszystko naturalne i często unikalne tereny naszego
regionu i krajobrazu lezące na terenach gmin Brańszczyk i Długosiodło, i warto aby mieszkańcy województwa , w tym
dzieci młodzież mieli nie jako przy okazji aktywności fizycznej i podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, możliwość ich
poznania. .Adresatami zadania będzie ok. 85 osobowa grupa dorosłych, dzieci i młodzieży z różnych szkół, i z różnych
środowisk z terenu województwa mazowieckiego, w tym ośrodków i szkół specjalnych . Kazdy z rajdów będzie oddzielnie
organizowany dla poszczególnych grup wiekowych. Planujemy , ze w każdym rajdzie z dziećmi lub młodzieżą udział
weźmie dwóch opiekunów , natomiast w grupie dla dorosłych będzie to jeden opiekun i jednocześnie przewodnik grupy.
Dla każdego uczestnika rajdu zapewnimy w rajdach jednodniowych jeden posiłek regeneracyjno- energetyzujący(15,00zł
od osoby) , natomiast w rajdzie dwudniowym z nocowaniem będzie to po jednym posiłku regeneracyjno-
energetyzującym każdego dnia oraz kolacja pierwszego dnia i śniadanie(po 8,00 zł od osoby) następnego dnia. W celu
sprawnego przeprowadzenia rajdu planujemy każdy rajd zabezpieczać samochodem serwisowym, który będzie miał rower
zastępczy , w przypadku awarii roweru na trasie, będzie mógł odebrać osobę niedysponowana oraz dostarczał będzie
posiłki na trasę rajdu. W przerwach na trasie rajdu opiekunowie grupy przekazywać będą informacje na temat
odwiedzanych miejsc oraz zasad przygotowania i organizacji rajdów rowerowych zakupiony rower wykorzystywany będzie
także do doskonalenia techniki jazdy i sprawdzianów umiejętności jazdy rowerem , jak również znajomości przepisów
ruchu drogowego przez najmłodszych uczestników rajdów oraz dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Zdanie to , obok
innych obowiązków wykonywać będzie koordynator projektu.
Miejsce realizacji
Brańszczyk Przetycz Włościańska

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

zaktywizowanie uczestników programu do
aktywnego spędzania wolnego czasu

około 85 osób lista obecnosci

rozwój umiejętności rekreacyjno-turystycznych
oraz doskonalenie techniki jazdy rowerem

umiejętność samodzielnego
planowania i organizowania rajdów
rowerowych

ankieta na temat organizacji
rajdów, sprawdzian umiejetnosci
jazdy rowerem

wzrost zainteresowania kulturą, sportem,
turystyką i różnymi formami rekreacji

udział chętnych w organizowanych
rajdach

lista obecności uczestników

Zorganizowane i przeprowadzone zostaną rajdy
rowerowe I dniowe

organizacja 5 rajdów rowerowych zdjecia , lista obecnosci

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
Jesteśmy młodym stowarzyszeniem , które powstało w marcu 2019 r. W naszej działalności chcemy być szczególnie
aktywni i podejmować inicjatywy w obszarze : 1. kultywowania tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu, 2. promocji
zdrowego stylu życia, 3. poprawy jakości życia mieszkańców, 4. rozwijania działalności sportowo –turystycznej, 5.
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 7. promocji i
organizacji wolontariatu; Powyższe cele chcemy realizować poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych - organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, - propagowanie aktywności
ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców. - prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej i
warsztatowej - wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach wspólnie spędzonego czasu wolnego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Jako młode stowarzyszenie nie mamy jeszcze doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięcia. Natomiast członkowie
naszego stowarzyszenia maja juz doświadczenie w organizacji rożnego rodzaju imprez i zawodów sportowych .
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Ponieważ oferta uczestnictwa w rajdzie skierowana jest do mieszkańców województwa mazowieckiego , jako
organizatorzy rajdów zapewniamy uczestnikom osprzęt turystyczny , niezbędny do uczestnictwa w rajdzie tj. rowery,
kaski, oraz bazę , gdzie będą rozpoczynać sie i kończyć rajdy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. koszty opiekunów rajdów 2800,0    

2. koszty wyzywienia 2057,0    

3. napoje 300,0    

4. zakup kamizelek odblaskowych 250,0    

5. paliwo samochodu serwisowego 300,0    

6. zestaw naprawczy do rowerów 300,0    

7. nocleg 900,0    

8. koordynator 800,0    

9. ksiegowa 300,0    

10. art. biurowo-promocyjne 300,0    

11. zakup roweru 1690,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9997,0 9997,0 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 (złożony również
elektronicznie)

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