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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: Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000100312, Kod pocztowy: 96-300, Poczta: Żyrardów, Miejscowość: Żyrardów, Ulica:
Cieszyńska, Numer posesji: 5, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: żyrardowski,
Gmina:m. Żyrardów, Strona www: www.ztc.pl, Adres e-mail: w.pawelec@poczta.onet.pl, Numer
telefonu: 607626723,
 
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)

Wojciech Pawelec
 
Adres e-mail: w.pawelec@poczta.onet.pl Telefon: 
607626723

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Uroczysty finał programu sportowego SZOSOMANNIA 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.07.2020 Data
zakończenia

30.09.2020

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

SZOSOMANNIA 2020 – to jubileuszowy 10 sezon tej cyklicznej inicjatywy ŻTC - finał - 6 września
2020.

Uroczysty Finał SZOSOMANNI 2020 to uroczystość nagrodzenia zwycięzców w poszczególnych
kategorii wiekowych, uczestników rywalizacji o puchar Prezesa ŻTC - Żyrardowskiego Towarzystwa
Cyklistów.

Finał jest planowany w dniu 6 września 2020 roku w miejscowości Wycześniak.

Począwszy od połowy lipca będą zbierane wyniki cyklu SZOSOMANNIA 2020, po czym nastąpi ich
analiza z uwzględnieniem wszystkich edycji , które będą miały miejsce do końca sierpnia 2020. Do
tych danych dodamy wyniki ostatnich – finałowych zmagań, które zostaną zorganizowane w dniu 6
września 2020 roku w Wycześniaku okolice Puszczy Mariańskiej. Nabór uczestników odbywać się
będzie poprzez internet - Facebook, zaproszenia, plakaty, informacje w mediach. Ponadto od 2017
roku wspierają nas organizacje odpowiedzialne za komunikację w sporcie, z którymi zawarliśmy już
umowy oraz Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski.

Cel realizacji zadania
SZOSOMANNIA 2020 w założeniu ma być alternatywą dla imprez organizowanych w tym samym
czasie w odległych miejscowościach Polski. Uczestnictwo w SZOSOMANNII pozwoli oszczędzić czas i
pieniądze (startowe, koszty podróży i koszty noclegów).
Udział w SZOSOMANNII jest bezpłatny.
Liczymy, że taka forma może spodobać się każdemu; jest ona skierowana do tym którzy chcą
utrzymać formę i tych którzy chcą się przygotować do ważniejszych wyścigów, a także tych którzy
chcą sprawdzić swoje możliwości i tych którzy chcą zdobyć doświadczenie.

Miejsce realizacji zadania
Puszcza Mariańska - szosy zachodniego Mazowsza i ościennych powiatów z finałem w dniu 6
września 2020 roku – teren Motelu Zajazd Leśny.

Grupa odbiorców zadania
Przewidujemy udział ponad 100 uczestników w tym przede wszystkim mieszkańców województwa
mazowieckiego, a także gości z całego kraju – licencjonowanych Mastersów (zgodnie z przepisami
Polskiego Związku Kolarskiego – PZKol) oraz amatorów bez licencji. Rozpiętość wieku uczestników
od 18 roku życia wzwyż – najstarszy uczestnik biorący udział w naszych zawodach ukończył 70 lat.
Zadanie jest ogólnie dostępne i bezpłatne. Nawet zawodowi kolarze z licencją ELITY mogą brać
udział jako goście. Udział takich osób pozwala na unikatową „konfrontacje” amatorów i
zawodowców w
jednym peletonie.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wyceny wkładu osobowego mamy w pozycji nr 5 kalkulacji - Obsługa techniczna 10 osób x 20 godz.
x 20 zł/godz.) Przyjmujemy koszty brutto za godzinę pracy w wysokości 20zł oraz mając już
wieloletnie doświadczenie oszczędnie, ale realnie określamy liczbę osób konieczną do wykonania
niezbędnych czynności i w jakim czasie (liczba godzin) powinny one wykonać to zadanie. Konieczne
jest działanie 10 osób po 20 godzin każda aby obsłużyć pobranie wszystkich niezbędnych danych,
dokonać ich analizy, przygotować miejsce na finałową uroczystość, a wcześniej opracować
materiały techniczne i wykonać wszystkie prace marketingowe.
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Miejsce realizacji

Wycześniak baza finału - teren Motelu "Zajazd Leśny" okolice Puszczy Mariańskiej - szosy
zachodniego Mazowsza i ościennych powiatów.

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 całego cyklu
SZOSOMANNIA 2020

Nie mniej niż 100
uczestników

Wyniki klasyfikacji
generalnej
SZOSOMANNI 2020

Organizacja finału na rundzie o
długości 11,6km pokonywanej przez
uczestników czterokrotnie

Możliwość finałowej
rywalizacji po rundzie

Mapa rundy i oświadczenie
sędziów

Wyłonienie zwycięzców cyklu
SZOSOMANNIA 2020

Zwycięzcy w 5 kategoriach
męskich i jednej kategorii
OPEN kobiecej: Panie KO –
wszystkie roczniki
Panowie M2 - od 16 do 29
lat (roczniki od 2004 do
1991)
M3 - od 30 do 39 lat
(roczniki od 1990 do 1981)
M4 – od 40 do 49 lat
(roczniki od 1980 do 1971)
M5 – od 50 do 59 lat
(roczniki od 1970 do 1961)
M6 – od 60 lat (roczniki od
1960 i starsze)

Wyniki cyklu w kategoriach
wiekowych

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 - organizacja skończyła 24 lata - specjalizuje się w organizacji imprez sportowych -
wyścigów, biegów, maratonów wrotkarskich. Prowadzi wykłady dotyczące treningu
wydolnościowego. Powstała w 1996 roku z inicjatywy znanych kolarzy żyrardowskich. Do dziś
wykorzystuje ich liczne doświadczenia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od 10 lat organizator SZOSOMANNI
2019 - zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2019 i Bielańska Czasówka 2019
2018 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2018 i Bielańska Czasówka 2018
2017 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2017
2016 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2016 (dofinansowane przez
Województwo Mazowieckie)
2015 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2015 (dofinansowane przez
Województwo Łódzkie i Województwo Mazowieckie)
2014 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2014 (dofinansowane przez
Województwo Łódzkie) 2013 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2013
(dofinansowane przez Województwo Mazowieckie)
2012 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2012
2011 - zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2011
2010 - zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2010 (dofinansowane przez
Województwo Mazowieckie)
2009 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2009 (dofinansowane przez
Województwo Mazowieckie)
2008 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2008 (dofinansowane przez
Województwo Mazowieckie) 2008 – zorganizowanie cyklu zawodów kolarsko-jeździeckich HUZAR
CUP 2008 (dofinansowane przez Województwo Mazowieckie)
2007 – zorganizowanie imprez (zaw. kolarsko-jeździeckie)– Puchar dla Serca oraz Huzar Cup
(dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)
2006 – zorganizowanie imprez (zaw. kolarsko-jeździeckie)– Puchar dla Serca oraz Huzar Cup
2005 – zorganizowanie zawodów kolarsko-jeździeckich Religa Cup
2004 – zorganizowanie zawodów kolarsko-jeździeckich Religa Cup

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację zadania są - sędziowie , specjaliści od
promocji i analiz elektronicznych. Wszystkie te osoby posiadają wieloletnie doświadczenie przy
organizacji tego typu imprez. Przy realizacji zadania będą uczestniczyć także wolontariusze związani
z Żyrardowskim Towarzystwem Cyklistów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Promocja zadania 1800,0    
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2. Obsługa techniczna – elektroniczna
klasyfikacja wyników – zapisy
uczestników

3500,0    

3. sędziowie 2000,0    

4. zakup pucharów 1500,0    

5. przygotowanie tras, dokonanie
pomiarów itp. wolontariat 10osób x
20 godz x 20 zł/godz

4000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12800,0 6500,0 6300,0

V. Oświadczenia
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. 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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