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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: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000316459, Kod pocztowy: 05-306, Poczta: Jakubów, Miejscowość: Ludwinów, Ulica:
brak, Numer posesji: 13, Województwo:mazowieckie, Powiat:miński, Gmina: Jakubów, Strona
www: , Adres e-mail:m.krusiewicz@jakubow.pl, Numer telefonu: 507974710,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marta Krusiewicz
 
Adres e-mail: m.krusiewicz@jakubow.pl Telefon: 
507974710

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego W zdrowym ciele zdrowy duch - Turniej sportowy w
Ludwinowie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2021 Data
zakończenia

29.08.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f2f3-af1e-dcbe

Opis zadania

Planowane przez Oferenta zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej skupia się na promowaniu aktywności fizycznej oraz zdrowej rywalizacji podczas
uprawiania sportu. Zadanie polega na zorganizowaniu jednodniowej, otwartej imprezy sportowej
na terenie Gminy Jakubów, obejmującej zawody sportowe z konkurencjami sprawnościowymi, pn.
"W zdrowym ciele zdrowy duch - Turniej sportowy w Ludwinowie". Turniej przeprowadzony
zostanie na udostępnionej przez Oferenta nieruchomości – w miejscowości Ludwinów. Do udziału
zaproszeni
zostaną, poprzez plakaty i zaproszenia imienne, mieszkańcy Sołectwa Ludwinów , a także goście z
terenu Województwa Mazowieckiego - przedstawiciele wszystkich pokoleń, tj. dzieci, młodzież,
osoby dorosłe, w tym seniorzy. Sprawnościowe konkurencje sportowe będą obejmowały np. bieg
na czas na dystansie 60 m, bieg na czas na dystansie 400 m, bieg ze sztafetą, bieg z przeszkodami,
Nording Walking na czas, jazdę na rowerze na czas oraz slalom rowerowy. Zawody sportowe będą
oceniane przez niezależne trzyosobowe JURY na podstawie opracowanego przez Oferenta
regulaminu. Konkurencje sportowe będą podzielone na drużynowe, dla kobiet, dla mężczyzn i dla
dzieci. Zawody sportowe będą się odbywały w atmosferze zdrowej rywalizacji sportowej, zgodnej z
zasadami „fair-play”. Nad bezpieczeństwem uczestników zawodów czuwali będą profesjonalni
druhowie naszej Jednostki OSP. Zwycięzcy zawodów otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody
rzeczowe. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe nagrody pocieszenia. Zwieńczeniem
projektu będzie przeprowadzenie w tym samym dniu rajdu rowerowego dla
wszystkich uczestników i zaproszonych gości oraz wszystkich chętnych osób, które zdecydują się
dołączyć do peletonu podczas przejazdu rajdu. Trasa rajdu obejmowała będzie teren Sołectwa
Ludwinów oraz sąsiednich miejscowości. Trasa przejazdu biegła będzie drogami publicznymi,
głównie gminnymi i wewnętrznymi , a jej długość będzie wynosiła ok. 10 kilometrów. Nad
bezpieczeństwem uczestników rajdu będą czuwali Strażacy z OSP Ludwinów. Zakupione zostaną
materiały odblaskowe, które również zwiększą bezpieczeństwo użytkowników rowerów. Turniej
zostanie zakończony wspólnym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników oraz kibiców.
Poczęstunek zostanie zorganizowany przez wolontariuszy w ramach zakupionych produktów.
Będzie obejmował gorący posiłek, np. zupę lub kiełbaskę z grilla, napoje zimne i gorące oraz słodką
przekąskę.Przedsięwzięcie będzie miało charakter ogólnodostępny, otwarty, Uczestnikami -
Odbiorcami działań zaplanowanych w projekcie będą mieszkańcy Ludwinowa, a także zaproszeni
goście z terenu Województwa Mazowieckiego -
przedstawiciele wszystkich pokoleń, tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym seniorzy. Przewiduje
się udział min. 40 osób. Do udziału zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy Sołectwa Ludwinów,
których liczba wynosi ogółem ok. 200 osób. Głównym rezultatem zadania będzie propagowanie
zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej, podniesienie poziomu aktywności fizycznej
uczestników imprezy oraz międzypokoleniowa integracja społeczna. Udział w przeprowadzonej
imprezie pobudzi wszystkich uczestników do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz
zdrowej rywalizacji sportowej. W trakcie imprezy wyłonieni zostaną sportowi liderzy naszej lokalnej
społeczności.

Miejsce realizacji

Zawody sportowe przeprowadzone zostaną na działce stanowiącej własność Wnioskodawcy w
centrum wsi Ludwinów, gmina Jakubów, powiat miński, województwo mazowieckie. Jest to działka,
na której utytułowany jest budynek Remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Ludwinowie. Realizacja
zadania w centrum miejscowości umożliwi mieszkańcom lepszą możliwość komunikacyjną dojazdu
na zawody.
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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 zadania 40 Lista obecności uczestników

Liczba zorganizowanych zawodów
sportowych

1 dokumentacja fotograficzna

Liczba dni zawodów 1 dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie powstała w 2008 roku. Na chwilę obecną liczy ok 30
członków. Siedzibą Stowarzyszenia jest Remiza zlokalizowana w centrum wsi Ludwinów. Na placu
przy Remizie posiadamy ogrodzony plac, na którym znajdują się urządzenia zabawowe dla dzieci
oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. OSP w Ludwinowie, nie jest typową jednostką bojową,
głównym obszarem działalności są zadania związane z działalnością kulturalno-sportową i społeczną
na rzecz wsi i mieszkańców.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie zrealizowała szereg działań kulturalno-sportowych i
społecznych na rzecz wsi i mieszkańców. Najważniejsze z nich to:
1. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych dla drużyn OSP z terenu gminy Jakubów - 2018 rok;
2. Realizacja projektu: "Warsztaty kulinarne - kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu" dla
mieszkańców Powiatu Mińskiego - 2017 rok;
3. Współorganizacja Dnia Strażaka dla OSP z terenu gminy Jakubów - 2019 rok;
4. Współorganizacja biegu publicznego w 2018 roku.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby które wykorzystamy podczas realizacji zadania to:
1. wkład osobowy:
Wkładem własnym osobowym będzie nieodpłatna dobrowolna praca wolontariuszy – 5 osób na
łączną wartość świadczonej pracy - 500 zł;
Do obowiązków tych osób będzie należało m.in. rozpropagowanie informacji o projekcie,
wydrukowanie i kolportaż plakatów i zaproszeń, rozdystrybuowanie wśród uczestników projektu
gadżetów promocyjnych, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów sportowych, czuwanie
nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników zawodów, przygotowanie poczęstunku.
2. wkład rzeczowy:
Wkładem rzeczowym będzie nieodpłatne użyczenie nieruchomości w centrum wsi Ludwinów,
będącej własnością Oferenta. Na działce usytuowana jest Remiza oraz plac zabaw z siłownią
zewnętrzną.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup nagród rzeczowych 2500,0    

2. Zakup pucharów 700,0    

3. Działania promocyjne zadania - Zakup
gadżetów promocyjnych

700,0    

4. Zakup produktów spożywczych na
przygotowanie poczęstunku

1500,0    

5. Zakup materiałów odblaskowych
zwiększających bezpieczeństwo
rowerzystów

1000,0    

6. Nieodpłatna dobrowolna praca
wolontariuszy

500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6900,0 6400,0 500,0

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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