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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: Iłża 2039, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego w
Radomiu:15/2017, Kod pocztowy: 27-100, Poczta: Iłża, Miejscowość: Kolonia Seredzice, Ulica: Kolonia Seredzice, Numer
posesji: 12, Województwo:mazowieckie, Powiat: radomski, Gmina: Iłża, Strona www: www.ilza2039.pl, Adres e-mail:
info@ilza2039.pl, Numer telefonu: 501550304
 
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)

Jakub Ciulkin
 
Adres e-mail: j.ciulkin@gmail.com Telefon: 501550304

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pierwszy Iłżecki Turniej Piłki Nożnej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

13.04.2019 Data
zakończenia

16.04.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
W ramach zadania publicznego zrealizowany zostanie Pierwszy Iłżecki Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 12-14 lat.
Poza rozgrywkami piłkarskimi w trakcie zawodów zorganizowane zostaną dodatkowe wydarzenia związane z promocją
zdrowego i aktywnego trybu życia. W w/w wydarzeń będziemy przy pomocy Nutriroom - dietetyka kliniczna prowadzić
konsultacje dietetyczne z poradami oraz profesjonalnym pomiarem składu ciała, pod opieką pielęgniarki będziemy badać
poziom cukru i ciśnienie, zorganizowana będzie też honorowa zbiórka krwi przy współpracy stowarzyszenia z Radomską
Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, będziemy rejestrować potencjalnych dawców szpiku dzięki współpracy z Fundacją
DKMS. W trakcie turnieju odbędą się zajęcia z fitnessu na trampolinach poprowadzone przez profesjonalnych
instruktorów. Opisane wyżej wydarzenia są już potwierdzone i będą miały miejsce w trakcie realizacji wydarzenia. W
trakcie turnieju będzie też pracowało dwoje fotografów którzy następnie przygotują fotorelację z wydarzenia.
Negocjujemy jeszcze z siłownia Euforia która mogłaby poprowadzić odmienne od wymienionych wyżej zajęcia z fitnessu,
prowadzimy też rozmowy ze szkołą tańca z Radomia która mogłaby urozmaicić przerwy w turnieju swoim tańcem
(mistrzowie europy w hip hopie). Nie potwierdzony został jeszcze udział Ochotniczej Straży Pożarnej, która dysponuje
mobilną ścianką wspinaczkową, którą mogłaby udostępnić dla uczestników wydarzenia wraz z zapewnieniem pełnej jej
obsługi. W związku z tym iż wydarzenie jest całodniowe chcemy też zapewnić wszystkim uczestnikom turnieju (120 osób)
jeden posiłek, w tym celu prowadzimy rozmowy z trzema firmami cateringowymi. Na realizację Turnieju uzyskaliśmy już
wsparcie Zarządu Powiatu Radomskiego w wysokości 600 zł, które zgodnie z umową zostanie przekazane na zakup
pucharów i statuetek dla zawodników.
Miejsce realizacji
Szkoła Podstawowa w Iłży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Bodzentyńskiej 45.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla grupy
maksymalnie 120 dzieci (12 drużyn po
maksymalnie 10 zawodników) w wieku 12 - 14
lat

W zawodach weźmie udział 12
drużyn po maksymalnie 10
zawodników co daje 120
uczestników zawodów piłkarskich

Karty rejestracyjne drużyn
biorących udział w zawodach

Przeprowadzenie minimum 15 konsultacji
dietetycznych

Planujemy zrealizować w ciągu
całej imprezy 15 konsultacji

Karty konsultacyjne, wykaz
przeprowadzonych konsultacji

Zarejestrowanie co najmniej 30 potencjalnych
dawców szpiku

Rejestracja 30 dawców Ilość wydanych/pobranych
wymazów oraz zgromadzona
dokumentacja - przekazywane
następnie do dalszej analizy przez
Fundację DKMS

Pobranie krwi od co najmniej 50 dawców co najmniej 50 dawców Informacja o ilości dawców i ilości
pobranej krwi w trakcie akcji
udostępniona przez Regionalną
Stację Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa

Wykonanie co najmniej 100 badań poziomu
cukru

100 badań poziomu cukru Ilość wydanych pasków i tabela
pomiarów wykonanych w trakcie
akcji.

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: bcd8-f325-55fb

Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Iłża 2039 wywodzi się z ruchu społecznego który w 2016 roku rozpoczął kampanię "Iłża 2039
Wykorzystajmy potencjał". Działania te miały na celu pokazanie mieszkańcom gminy jak bardzo jest ona zaniedbana i jak
mogłaby wyglądać przy odpowiednim zarządzaniu i rewitalizacji terenów miejskich. Ponieważ dostrzegliśmy też inne
problemy społeczności lokalnej postanowiliśmy założyć stowarzyszenie zwykłe co zostało zrealizowanie w czerwcu 2017
roku. Od tego czasu sukcesywnie się rozwijamy, pozyskujemy nowych członków i powoli wdrażamy swoje projekty i
pomysły. Na bazie naszego ruchu społecznego powstał też Komitet Wyborczy Wyborców Iłża 2039 który w wyborach
samorządowych do rady gminy wprowadził 6 radnych oraz Burmistrza. Wybrani przez mieszkańców na reprezentantów
nie są obecnie członkami stowarzyszenia ale skala sukcesu pokazuje jak duży potencjał tkwi w naszej organizacji.
Przyjęliśmy za swój cel m. in. aktywizowanie, integrowanie środowiska lokalnego oraz budowanie świadomości
obywatelskiej, promowanie miasta i gminy Iłża i jego mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego
regionu, wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata, organizację imprez
kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów, kiermaszów, targów oraz działalność na rzecz upowszechniania aktywnego
wypoczynku mieszkańców, organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, inicjowanie
i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Jesteśmy stowarzyszenie o niewielkim stażu i tego rodzaju wydarzeń jeszcze nie realizowaliśmy. Jednak w swoim składzie
mamy osobę Jakuba Ciulkina, który przez lata grał w piłkę nożną, a następnie na poziomie IV ligi zajmował się
profesjonalnie sędziowaniem. Te doświadczenia powodują iż doskonale zna problematykę zorganizowania takiej imprezy,
kluczowe i newralgiczne elementy. Stowarzyszenie natomiast za jeden z celów ma wyznaczoną aktywizację społeczności
lokalnej oraz promocję miasta i gminy poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń również sportowych.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Wkład osobowy: - członkowie stowarzyszenia 6 osób - wolontariusze 6 osób Wkład rzeczowy: - Udostępniona na potrzeby
organizacji turnieju Hala sportowa przy szkole podstawowej w Iłży. - Materiały przekazane przez fundację DKMS w celu
przeprowadzenia rejestracji dawców szpiku. - Sprzęt fotograficzny udostępniony przez fotografów - wolontariuszy. - Dwa
glukometry One Touch. - Urządzenie do pomiaru składu ciała INBODY 270

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. wynagrodzenie sędziów (4x200) 800,0    

2. wynagrodzenie dla sprzątaczek (3x120) 360,0    

3. medale okolicznościowe dla drużyn od 5-12
miejsca (80sztuk)

430,0    

4. medale miejsca 1-4 40 sztuk 200,0    

5. woda 468 butelek 421,2    

6. catering 120 porcji obiadowych (dwa dania) 1800,0    

7. sprzęt sportowy (piłki, znaczniki) 500,0    

8. igły jednorazowe do glukometru 300 szt. 200,0    

9. paski do glukometru 300 szt. 300,0    

10. druk materiałów reklamowych 450,0    

11. przedłużacz bębnowy x2 200,0    

12. flagi reklamowe 3 szt. 810,0    

13. roll up 3 szt. 795,0    

14. nagrody rzeczowe 1500,0    

15. koszt wynajęcia hali sportowej (udostępnienie
nieodpłatne przez Urząd miasta i gminy)

800,0    

16. puchary i statuetki (z innej dotacji) 600,0    

17. praca wolontariuszy 6 osób (10 godz x 6
osób/60 godz) x 30 zł/godz.

1800,0    

18. praca społeczna członków 6 osób 1800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13766,2 8766,2 5000,0
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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.

.............................................

.............................................

.............................................
(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 (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również 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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