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: Fundacja Randonneurs Poland, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000671133, Kod
pocztowy: 00-582, Poczta: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Aleja Jana Chrystiana Szucha
, Numer posesji: 8, Województwo: mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Mokotów (dzielnica),
Strona www: www.brevety.pl, Adres e-mail: mtopicha@wpraga.oaza.pl, Numer telefonu:
+48692468120,
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)

Mikołaj Topicha-Dolny
Adres e-mail: mtopicha@wpraga.oaza.pl Telefon:
+48692468120

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Ultramaraton Rowerowy "Na dobry początek"

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

06.03.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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15.04.2020

Opis zadania
Organizacja ultramaratonu rowerowego na dystansie 200km.
Odbiorcy 210 zawodników (jest to limit związany z możliwością zapewnienia odpowiedniej jakości
zawodów).
Limit czasu 13,5 godz.
Start ultramaratonu 4.04.20120.
Start i meta: Ożarów Mazowiecki.
Impreza ma charakter ponadregionalny i jest wpisana w kalendarz imprez międzynarodowych
Audax Club Parisien.
Celem nadrzędnym projektu jest promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej
wśród mieszkańców Mazowsza a w szczególności długodystansowego kolarstwa szosowego,
promocja zdrowego stylu życia oraz rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym
rywalizacji sportowej młodzieży i dorosłych.
Ultramaraton jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z kolarstwem
długodystansowym jak i doświadczonych zawodników.
Trasa 200km należy do najkrótszych ultramaratonów i posiada homologację Audax Club Parisien.
Długość trasy jest uzasadniona początkiem sezonu i przygotowaniem do dłuższych ultramaratonów
organizowanych przez Fundację w kolejnych miesiącach. Zawody będą poprzedzone serią otwartych
ogólnodostępnych treningów (o długości 60-100km) realizowanych z różnych punktów wokół
Warszawy (Mińsk Mazowiecki). Treningi uwzględniają doświadczenie i możliwości biorących w nim
udział zawodników.
Zawody odbywają się w normalnych ruchu ulicznym a zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania
przepisów o ruchu drogowym. Zawody rozpoczynają się odprawą techniczną z omówieniem
warunków udziału, sprawdzeniem konfiguracji i bezpieczeństwa sprzętu. Trasa będzie powadziła na
północ m.in wokół Puszczy Kampinowskiej. Jest to zmiana w stosunku do lat poprzednich gdzie
trasa była wyznaczana na północ od Pomiechówka kierunku na Ciechanów.
Trasa obejmuje 4 punkty kontrolne (co 50km). Na każdym jest możliwość uzupełnienia zapasów
(izotoniki, kanapki, banany itp) i odpoczynku i ew przeglądu sprzętu. Są one zabezpieczone przez
organizatora 1-2 osobową obsadą. Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem wyścigu kartę
przejazdu z naniesionymi punktami kontroli, w których jest zobowiązany podbić wspomnianą kartę.
Fundacja może ustalić także jedno lub więcej miejsc niezapowiedzianej kontroli by zapewnić
przestrzeganie przez zawodników przebiegu wcześniej ustalonej trasy. W związku z tym zawodnicy
są zobowiązani przestrzegać wcześniej ustalonej drogi. Organizatorzy wyścigów zobowiązani są
stosować karty przejazdu wydane przez Audax Club Parisien, bądź karty zaproponowane przez
przedstawiciela ACP odpowiedzialnego za dany obszar geograficzny, zatwierdzone przez ACP.
Zwracamy uwagę, że w ciągu 10 lat organizowania ultramaratonów obserwujemy systematyczny
wzrost zainteresowania tą formą kolarstwa. W roku 2019 na wszystkich dystansach (poza 1000km),
wzięło udział o 50-100% (w zależności od dystansu) więcej zawodników niż w roku 2018 (który w
stosunku do lat poprzednich też był rekordowy).
Trasa ultramaratonu wraz z punktami kontrolnymi jest dokładnie przygotowywana na ok. miesiąc
przed startem i ponownie weryfikowana na 2-3 dni przed rozpoczęciem zawodów.
Trasa w trakcie zawodów jest patrolowana przez dwa samochody obsługi technicznej. Samochody
będą udostępnione przez firmę Toyota Poland. Fundacja zapewnia zawodnikom nocleg przed
rozpoczęciem zawodów (start jest wyznaczony na godz. 8.00 co dla wielu zawodników wiąże się z
koniecznością przyjechaniu poprzedniego wieczoru).
Uzasadnienie do budżetu.
Ubiegłoroczne doświadczenie w organizacji zawodów pokazało nam, że realizacja tak dużego i
długotrwałego zadania nie jest możliwa w oparciu tylko o prace wolontariacką. Samo
przygotowanie trasy zgodnie z wytycznymi homologacji to ok 2-3 dni roboczych. Obsługa trasy to ok
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6-8 osób pracujących po ok. 15-16 godzin. Coraz większa liczba uczestników generuje konieczność
podnoszenia zarówno standardów obsługi i bezpieczeństwa przygotowywanej trasy. Nie są to
nakłady, które można eliminować. Zawody organizowane przez Fundację należały do tej pory do
najlepiej zorganizowanych w Polsce i zależy nam na utrzymaniu tego poziomu. Stawki przyjęte w
ramach wynagrodzeń wyrównania "strat" niż stworzenia miejsca pracy. Budżet nie uwzględnia
pracy 2-ch wolontariuszy oraz kosztów organizacji treningów.

Miejsce realizacji
Start i Meta Ożarów Mazowiecki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Ultramaraton rowerowy - zawody

170-210 uczestników

Lista startowa + zdjęcia

przygotowanie trasy 200km

1sz + warianty

Zapis gpx, cutsheet

Organizacja punktów kontrolnych

4 punkty

zapis zdjęciowy

Organizacja otwartych treningów

10 treningów od 6.03.2020
do 1.04.2020

Zdjęcia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Fundacja Randonneurs Polska powstała jako urzeczywistnienie naszych pasji. Od lat uprawiamy
amatorsko różne dyscypliny sportu. Głównie jeździmy na rowerach i biegamy. Nie to jest dla nas
najważniejsze. Najważniejsze, że podziwiamy długodystansowców, a szczególnie kolarzy o żelaznym
zdrowiu i nieugiętej woli walki. Przynajmniej w części chcemy im dorównać. Inspiracją założenia
fundacji była chęć aktywnego uczestnictwa w rozwoju tego sportu. Rok rocznie organizujmy 10-13
imprez długodystansowych (w 2019r najdłuższy maraton Grunwald-Toki-Grunwald miał 1003km).
Sukcesywnie w imprezach startuje coraz więcej zawodników (w 2019r na trasach 200km
wystartowało ich o ok. 300 więcej niż w roku poprzednim a w przypadku 2-ch imprez musieliśmy
ograniczyć listę uczestników).
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Fundacja organizuje ultramaratony od 4 lat. Jest to od 10 do 13 imprez rocznie na dystansach 200,
400, 600 i 1000km. W roku 2020 jest współorganizatorem maratonu Troki-Grunwald-Troki 1410km.
Wszystkie imprezy odbywają się planowo, są odpowiednio zabezpieczone technicznie i logistycznie.
Każda impreza posiada homologację Audax Club Parisien.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Do realizacji projektu będzie oddelegowanych 8 osób (w tym 2 wolontariuszy). Trasa i punkty
kontrolne będą zabezpieczone przez 3 samochody.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

opracowanie trasy, 2-u krotny
przejazd, opracowanie pliku gpx,
opracowanie cutsheet-u na potrzeby
nawigacji i jego weryfikacja w terenie
(nie mniej niż 35h*50zł)

1750,0

2.

koordynacja - przygotowanie kart
rejestracyjnych, organizacja zapisów,
komunikacja i marketing przed
zawodami, opracowanie wyników
przygotowanie raportu dla ACP
(łącznie ok 15h*50).

750,0

3.

Organizacja noclegu i punktów
kontrolnych (2 osoby ok. 2*24h*50zł +
4 osoby ok . 4*14h*50zł) kosztorys nie
uwzględnia 2-ch dodatkowych
wolontariuszy do obsługi zadania

3800,0

4.

Wyżywienie, napoje, kanapki, batony
itp dla zawodników i obsługi

2600,0

5.

medale i drobne upominki dla
zawodników

2600,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11500,0

10000,0

Z innych
źródeł

1500,0

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* ;
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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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