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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: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", Forma prawna:
stowarzyszenie, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000014926, Kod pocztowy: 01-926, Poczta:Warszawa,
Miejscowość:Warszawa, Ulica: Pabla Nerudy, Numer posesji: 1, Województwo:mazowieckie,
Powiat:Warszawa, Gmina: Bielany (dzielnica), Strona www: www.tkkfchomiczowka.waw.pl, Adres
e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl, Numer telefonu: 22 834 – 76 – 98,
 
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)

Marcin Gluszak
 
Adres e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl Telefon: 602 742
519

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Bielańska Sportowa Gwiazdka – aktywnie, zdrowo i
sportowo.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.11.2020 Data
zakończenia

23.12.2020

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

Organizacja zadania publicznego polega na zorganizowaniu sportowo - rekreacyjnej imprezy która
odbędzie się 12 grudnia 2020 r. w hali sportowej i pływalni Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20. W imprezie weźmie udział około 200 osób - młodzieży
i osób dorosłych.
W programie imprezy znajdą się :
1. Konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- STRZAŁ PIŁKĄ NA BRAMKĘ
- KOLCZATKA
- RZUT PIŁKĄ DO CELU
- SLALOM PIŁKARSKI
- RZUT LOTKĄ DO TARCZY
2. Zawody pływackie.
3. Pokazy ćwiczeń fizycznych z udziałem osób regularnie uczestniczących w zorganizowanych
formach zajęć z wykorzystaniem różnego rodzaju przyrządów np: gymstick, piłki, gumy, ciężarki.
4. Wspólne ćwiczenia fizyczne wszystkich uczestników imprezy pod kierunkiem wykwalifikowanych
instruktorów fitness .
5. Zajęcia Nordic Walking.
6. Aqua fitness na pływalni.
7. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, bezpłatne badania medyczne:
- badanie poziomu cukru,
- badanie ciśnienia tętniczego,
- pomiary cholesterolu,
- pomiaru gęstości kości,
- badanie tkanki tłuszczowej i mięśniowej,
- porady dietetyka,
- porady diabetologa,
- zdrowa żywność.
- pokaz ratownictwa medycznego.
8. Wręczenie nagród i oficjalne zakończenie imprezy

Miejsce realizacji

Hala sportowa i pływalna Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
ul.Lindego 20

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników 200 osób Lista uczestników

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

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ Chomiczówka” istnieje od 1981 r. i od wielu lat
organizuje pikniki,festyny, imprezy sportowo -rekreacyjne, zajęcia sportowe, turnieje szachowe i
brydżowe, wycieczki i kolonie .

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

TKKF „ Chomiczówka” istnieje od 1981 r. i od wielu lat organizuje imprezy sportowo- rekreacyjne.

W 2017 r. zrealizowano następujące zadania:
1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla osób starszych mieszkańców Bielan – Ministerstwo Sportu i
Turystyki
2. Zajęcia Nordic Walking – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Powszechnego,
Zarząd Główny TKKF,
3. Program pn „Senior –starszy, sprawniejszy” - Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
4. Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III Wieku – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament
Sportu Powszechnego,Zarząd Główny TKKF,
5. Ogólnopolska kampania prozdrowotna „Miesiąc dla Zdrowia” – Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Powszechnego, Zarząd Główny TKKF.
7. Organizacja Bielańskich Sportowych Mikołajki dla Seniorów --Ministerstwo Sportu i Turystyki,

W 2018 r. zrealizowano następujące zadania:
1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla osób starszych mieszkańców Bielan – Ministerstwo Sportu i
Turystyki
2. Zajęcia Nordic Walking – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Powszechnego,
Zarząd Główny TKKF,
3. Program pn „Senior –starszy, sprawniejszy” - Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
4. Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III Wieku – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament
Sportu Powszechnego, Zarząd Główny TKKF,
5. Zajęcia Nordic Walking dla dorosłych mieszkańców Bielan- Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
6. Ogólnopolska kampania prozdrowotna „Miesiąc dla Zdrowia” – Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Powszechnego, Zarząd Główny TKKF.
7. Organizacja MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR” w Soczewce – Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8. Organizacja Warszawskiej Olimpiady Seniorów – Biuro Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy
9. Organizacja Marszu Nordic Walking „W Drodze Do Wolności" - Urząd Dzielnicy Bielany
m.st.Warszawy
10. Organizacja Bielańskich Sportowych Mikołajki dla Seniorów

W 2019 r. zrealizowano następujące zadania:
1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla osób starszych mieszkańców Bielan – Ministerstwo Sportu
iTurystyki
2. Zajęcia Nordic Walking – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Powszechnego,
Zarząd Główny TKKF,
3. Program pn „Senior –starszy, sprawniejszy” - Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
4. Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III Wieku – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament
Sportu Powszechnego, Zarząd Główny TKKF,
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5. Zajęcia Nordic Walking dla dorosłych mieszkańców Bielan- Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
6. Ogólnopolska kampania prozdrowotna „Miesiąc dla Zdrowia” – Ministerstwo Sportu i
Turystyki,Departament Sportu Powszechnego, Zarząd Główny TKKF.
7. Organizacja MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR” w Soczewce – Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8. Organizacja III Warszawskiej Olimpiady Seniorów – Biuro Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy
9. Organizacja Bielańskich Sportowych Gwiazdki dla Seniorów - Samorząd Województwa
Mazowieckiego

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. mgr Jacek Bączkowski, nauczyciel, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,
studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w AWF w Poznaniu oraz w zakresie
samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego w Uniwersytecie Warszawskim, menadżer sportu.
2. Sędziowie konkurencji sportowych oraz instruktorzy zajęć sportowych.
3. Marcin Głuszak - Absolwent informatyki i zarządzania Szkoły Wyższej im..P. Włodkowica w
Płocku.
5. Renata Kulpińska - Księgowa, absolwent Szkoły Wyższej Bankowości, Finansów i Zarządzania,
certyfikat księgowy nr 2277/2003 Ministra Finansów.
6. Członkowie Stowarzyszenia - pomoc przy organizacji i realizacji zadania.
Zasoby rzeczowe
TKKF "Chomiczówka" posiada komputery, drukarki, nagłośnienie potrzebne do realizacji zadania,
sprzęt sportowy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wyżywienie uczestników -
kawa,herbata
banany, batoniki itp.

1500,0    

2. Wynajem hali sportowej 1000,0    

3. Ubezpieczenie OC imprezy 300,0    

4. Obsługa sędziowska 1500,0    

5. Obsługa techniczna 2000,0    

6. Zakup nagród rzeczowych 2200,0    

7. Opieka medyczna 500,0    

8. Trofea sportowe - statuetki 500,0    

9. Koordynator zadania 500,0    

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

V. Oświadczenia
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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. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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