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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 Działamy Pomagamy - Skórzec, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000724034, Kod pocztowy: 08-114, Poczta: SKÓRZEC (SIEDLECKI), Miejscowość: SKÓRZEC (SIEDLECKI), Ulica:
Stowarzyszenie Działamy Pomagamy Skórzec, Numer posesji: 59A, Województwo:mazowieckie, Powiat: siedlecki,
Gmina: Skórzec, Strona www: https://www.facebook.com/SDPSkorzec/, Adres e-mail:
dzialamy.pomagamy.skorzec@gmail.com, Numer telefonu: 795278247,
 
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)

Arkadiusz Kubaś
 
Adres e-mail: dzialamy.pomagamy.skorzec@gmail.com Telefon: 
795278247

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rozbiegane Mazowsze - Skórzecki Bieg Pościgowy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.08.2019 Data
zakończenia

12.11.2019

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

W ramach zadania zostanie zorganizowany „bieg pościgowy” - bezpłatna impreza biegowa dla amatorów.
Jako organizator wielu imprez biegowych często spotykamy się z osobami, które nie wystartowały w naszych zawodach ze
względu na brak wiary w możliwość pokonania ustalonego dystansu.
Bieg pościgowy jest to nowa i jeszcze mało popularna forma rywalizacji biegowej charakteryzująca się brakiem
wyznaczonego miejsca mety a dystans jaki pokona uczestnik jest zależny tylko od jego osobistych możliwości. Wszyscy
uczestnicy biegu startują razem i podążają po wyznaczonej trasie, po pewnym czasie za uczestnikami rusza samochód
pościgowy i stopniowo rozpędzając się mija poszczególnych zawodników. Uczestnik kończy bieg w miejscu w którym
został złapany a jego rezultat to odległość i czas w jakim została pokonana. Tempo pościgu jest tak obliczone aby bieg
zakończył się w czasie ok.60 min i dystansie 18 km dla zawodnika amatora z dużym doświadczeniem biegowym.
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w 5 kategoriach wiekowych oraz w kategorii Open, osobno dla kobiet i mężczyzn,
najlepsi otrzymają puchary. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz imienny dyplom z podanym dystansem
który pokonał oraz jego czasem. Po zwodach zapewnimy posiłek regeneracyjny. Do poprawnego przeprowadzenia
imprezy niezbędne jest: wyposażenie zawodników w numery startowe mocowane na plecach i klatce piersiowej,
oznakowanie trasy wraz z flagami typu Winder jako znaczki kilometrowe, wykonanie pomiaru czasu i pomiaru odległości
na podstawie urządzeń GPS. Ponadto zaplanowano zakup dużo formatowego zegara sportowego, który ma być
zamontowany na dachu samochodu pościgowego i informować uczestników oraz kibiców o czasie trwania biegu.
Przewidziano także druk plakatów i ulotek promocyjnych. Limit uczestników biegu zostanie ustalony na 150 osób.
Zadanie skierowane jest do mieszkańców województwa mazowieckiego a brak opłaty startowej i nagród finansowych
spowoduje, że przyciągniemy przede wszystkim amatorów.
Docelowo impreza ma się stać cyklicznym biegiem rozgrywanym raz do roku w podobnym terminie.

Miejsce realizacji

Bieg zostonie zorganizowany na terenie Gminy Skórzec w województwie mazowieckim

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Upowszechnienie i popularyzacja biegania jako
najprostrzej formy aktywności fizycznej

Planowany udziłał w biegu
amatorów i kibiców z terenu
mazowsza.

Lista startowa biegu. Zdjęcia
udostępniane na stronie
internetowej organizatora.

Promocja gminy Skórzec Gminę odwiedzą goście z terenu
województwa. Promocja w
mediach sptrawi, że gmina stanie
rozpoznawalna w regionie.

Zdjęcia w mediach. Relacje z
imprezy.

Rozwój instytucjonalny naszego Stowarzyszenia Zdobędziemy praktykę w
organizacji biegów w nowej
formule. Zakupimy sprzęt, który
pozwoli pełniej wykożystać nasz
potencjał oraz organizować kolejne
imprezy na wyższym poziomie.

Oświadczenie przedstawiciela
organizatora. Faktury zakupowe.

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

Stowarzyszenie Działamy Pomagamy Skórzec jest młodym stowarzyszeniem założonym w 2017 roku a zarejestrowanym w
KRS w marcu 2018 roku. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 20 czonków. Przy stowarzyszeniu działa Klub Aktywnych
zrzeszający 74 osoby. Od początku nasza działalość skupia się pzredewszystkim na pracy nad integracją społeczną po przez
propagowanie zdrowego stylu życia i wspólnej aktywności fizycznej. Uczestniczymy także w akcjach charytatywnych
(byliśmy współorganizatorem dwóch koncertów charytatywnych) oraz organizujemy eventy dla dzieci i młodzieży. Ściśle
współpracujemy z lokalnymi OSP i działamy na rzecz ich rozwoju poprzez pomoc formalną i merytoryczną w zakresie ich
działań. Z założenia wszystkie nasze działania mają być nieodpłatne dla uczestników.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- Wprowadziliśmy do Skórca cykl biegów parkrun. Są to co sobotnie darmowe biegi na dystansie 5 km. Zorganizowaliśmy
już ponad 70 edycji (https://www.parkrun.pl/skorzec/)
- Zorganizowaliśmy i współorganizowaliśmy kilka biegów lokalnych w tym: 1 Międzysołecki Bieg Integracyjny w Rakowcu i
XIV Bieg Niepodległości w Krzesku
- Obecnie pracujemy nad realizacją zadania publicznego "Skórzeckie Biegi Crossowe" współfinansowanego z budżetu
gminy Skórzec. W ramach zadnia organizujemy 2 biegi przełajowe oraz treningi biegowe i fitness (ogólnorozwojowe)

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Podczas realizacji zadania zostanie wykorzystany system pomiaru czasu, którym dysponujemy. Posiadamy dostęp do
zaplecza biurowo socjalnego w którym zostanie zorganizowane biuro zawodów i szatnie. Członkowie stowarzyszenia
zajmą się obsługą biura zawodów a strażacy z OSP zabezpieczą trasę biegu. Jeden z przeszkolonych wolontariuszy z OSP
zapewni obsługę medyczna imprezy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Pamiątkowe medale dla uczestników 1350,0    

2. Puchary dla najlepszych 1280,0    

3. Usługi introligatorskie - druk numerów
startowych, dyplomów, ulotek i plakatów

1500,0    

4. Projekty graficzne medali i materiałów do
druku

500,0    

5. Posiłek regeneracyjny dla uczestników i
poczęstunek dla gości - w tym woda

1500,0    

6. Materiały do ozakowania trasy w tym 18 flag
typu "winder" jako znaczniki kilometrów

1100,0    

7. Obsługa administracyjno- księgowa zadania 600,0    

8. Zakup dużo-formatowego zegara sportowego 2500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10330,0 9830,0 500,0

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;



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 9459-c971-bf88

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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