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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: Uczniowski Klub Sportowy Swim TeamWilanów, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzony przez Prezydenta m. st. Warszawy: 628,
Kod pocztowy: 02-797, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Franciszka Klimczaka,
Numer posesji: 20, Numer lokalu: 79, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:
Wilanów (dzielnica), Strona www: www.swimteamwilanow.com.pl, Adres e-mail:
zarzad@swimteamwilanow.com.pl, Numer telefonu: +48608665609,
 
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)

Daniel Piaściński
 
Adres e-mail: dpiascinski@swimteamwilanow.com.pl 
Telefon: +48608665609

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Przygotowania i wyjazd na Mistrzostwa Juniorów i
Młodzików

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.06.2020 Data
zakończenia

25.07.2020

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

Organizacja przygotowań do zawodów rangi ogólnopolskiej - Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych oraz Miedzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików w formie zgrupowania
sportowego i udział w zawodach

Miejsce realizacji

zgrupowanie sportowe - basen 50 metrowy w Olsztynie; zawody młodzików w Ostrowcu
Świetokrzyskim, juniorów młodszych w Olsztynie i Oświęcimiu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział w Letnich Mistrzostwach Polski start 4 pływaków w
Mistrzostwach Polski

Protokoły z Mistrzostw
dostępne online
(megatiming.pl)

Zgrupowanie sportowe 20 treningów
przeprowadzonych dla
pływaków na basenie 50m

lista obecności i
sprawozdania z treningów

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

Charakterystyka oferenta

Klub prowadzi działalność w postaci szkolenia pływackiego od momentu jego założenia w grudniu
2016 roku. Przez cały ten okres działał na terenie Wilanowa umożliwiając pogłębianie umiejętności
pływackich grupie ponad 110 pływaków na przestrzeni 3 lat działania. Obecnie w klubie zrzeszonych
jest około 60 pływaków w wieku od 6 do 15 lat. W gronie dzieci trenujących w klubie wczesniej jest
m.in wicemistrz Polski na 50 metrów dowolnym na Zimowych Mistrzostwach Polski w XII.2019
trenujący obecnie w klubie GIM-92). Przez okres 3 lat udało się wyszkolić zawodników
zdobywających medale we wszystkich kategoriach wiekowych dzieci pływających w klubie.
Zawodnicy klubu zdobyli ponad 120 medali na imprezach pływackich w tym Mistrzostwach
Warszawy, Ostrołęki, Ciechanowa, OMDO.
W roku 2019 klub otrzymał dotację dzielnicową (Wilanów) dzięki której mógł rozwinąć swoją
działalność i zaoferować nowym członkom szkolenie sportowe i dzięki czemu byliśmy obecni na
kolejnych imprezach. Obecne plany ugruntowania pozycji na tych zawodach i umożliwienia startów
większej ilości zawodników i zawodniczek.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub przeprowadził do tej pory kilka obozów portowych dla pływaków a trenerzy proawdzili
przygotowania do imprez mistrzowskich również dla zawodników poza klubem. W efekcie
przygotowań przeprowadzonych w 2019 roku, osiągniecia na mistrzostwach polski zostały znacząco
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poprawione przez podopiecznego w stosunku do roku poprzedniego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Kadrę stanowią dwaj trenerzy klasy II w tym były medalista pływackich mistrzostw Europy Juniorów
oraz wielokrotny mistrz Polski oraz rekordzista kraju. Są zatrudnieni przez klub w formie umowy o
pracę oraz umowy cywilnoprawnej. Awaryjnie mogą być wspierani przez instruktora pływania.
Etatowi trenerzy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach trenerów w celu poprawy swoich
umiejętności trenerskich - Konferencje trenerów w Krakowie, szkolenia Swim 2024 z wykładami
prowadzonymi przez uznanych trenerów pływackich w Polsce i na świecie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajem toru na basenie 50
metrowycm

3200,0    

2. Wynagrodzenie trenera 2000,0    

3. Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem 6000,0    

4. Transport 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12700,0 9700,0 3000,0

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 - złożony 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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