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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) 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

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:Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000473129, Kod pocztowy: 01-926, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Pabla Nerudy , Numer posesji: 1, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Warszawa, Gmina: Bielany (dzielnica), Strona www: www.tkkfmazowieckie. pl, Adres e-mail:
tkkfmazowieckie@o2.pl, Numer telefonu: 228347698,
 
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)

Marcin Głuszak
 
Adres e-mail: tkkfmazowieckie@o2.pl Telefon: 
602742519

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja imprezy turystycznej „Turystyka bez barier”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.09.2020 Data
zakończenia

31.10.2020

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

Zakres rzeczowy zadania polega na organizacji siedmiodniowej imprezy turystycznej (wycieczki)
„Turystyka bez barier” w terminie 17-23 października 2020 r. dla 45 dorosłych osób
niepełnosprawnych. W imprezie będą mogły
uczestniczyć osoby dorosłe, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z obniżoną sprawnością
sensoryczną, intelektualną, funkcjonowania społecznego, komunikowania się. Poza tym w
wycieczce uczestniczyć będzie 5 osób organizatorów, opiekunów, pilot wycieczek turystycznych.
Zadanie adresowane jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego, szczególnie powiatów:
siedleckiego, sierpeckiego, ciechanowskiego, radomskiego, nowodworskiego i Warszawy. Podczas
wycieczki uczestnicy zwiedzą. następujące miejscowości: Wrocław , Szklarska Poręba, Praga, Książ
Świdnica, Harachov
. Uczestnicy wezmą udział w wędrówce górskiej. Zorganizowana zostanie impreza integracyjna z
oprawą muzyczną. Projekt ma charakter ponadregionalny. Stanowi kontynuację dotychczasowych
działań. W 2010 r. 2011 r. 2012 r. i 2013 r. 2014 r, 2015 , 2017 r, i 2018 r. odbyły się tego typu
imprezy dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W trakcie imprezy
spotkają się osoby niepełnosprawne z różnych miejscowości, które do tej pory się nie znały, w
czasie wspólnego wyjazdu będą miały okazję wzajemnie się poznać, a także nauczyć się od siebie,
jak sobie radzić w
trudnych sytuacjach.

Miejsce realizacji

Zakwaterowanie i wyżywienie w „Królowej Karkonoszy” w Szklarskiej Porębie oraz jedna noc
Zakwaterowanie w pensjonacie „Wrocławskie Zacisze”

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
niepełnosprawnych

45 lista uczestników

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

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej od wielu lat organizuje imprezy turystyczne
dla osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Mazowieckiego przy współpracy z
administracją publiczną.
Ogromne doświadczenie osób oraz poszczególnych ognisk TKKF zaangażowanych w realizację
imprez daje gwarancję należytego wykonania zadania publicznego.Zadanie stanowi kontynuację
dotychczasowych działań. W latach 2010 r. 2011 r. 2012 r. i 2013 r. 2014 r, 2015 , 2017 r, i 2018 r.
odbyły się imprezy turystyczne dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej od wielu lat organizuje imprezy turystyczne
dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego przy współpracy z administracją publiczną.
Ogromne doświadczenie osób oraz poszczególnych ognisk TKKF zaangażowanych w realizację
imprez daje gwarancję należytego wykonania zadania publicznego.
W 2017 r. zrealizowano m.in. następujące zadania:
1. W okresie maj– grudzień Mazowieckie TKKF zrealizowało na terenie Mazowsza 36 imprez
sportowo-rekreacyjne i turystyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także
osób starszych i niepełnosprawnych, dofinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
2. W dniach 27 kwietnia - 2 maja 2017 r. Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
zorganizowało Międzypokoleniowy festyn sportowy w Zamościu Impreza odbyła się dzięki
dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
3.W dniach 19-21 maja 2017 r. w Soczewce Mazowieckie TKKF było organizatorem XIII
Mazowieckiego Zlotu Sportowo- Rekreacyjnego Ognisk TKKF i organizowanym w ramach zlotu
Mazowieckim Rodzinnym Pikniku Sportowo-Rekreacyjnym. Impreza dofinansowana została ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4. W dniach 17-22 czerwca 2017 r. Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
zorganizowało Międzypokoleniowy festyn sportowy w Jastrzębiej Górze udział w imprezie osób
niepełnosprawnych Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
5. Mazowieckie TKKF było organizatorem imprezy turystycznej dla starszych niepełnosprawnych
mieszkańców Mazowsza „Turystyka bez barier” w dniach 24 -30 września 2017 r. w Karpaczu. W
imprezie wzięło udział 50 osób, przede wszystkim uczestników zajęć prowadzonych dla osób
niepełnosprawnych w Warszawie, Siedlcach, Sierpcu i Radomiu. Impreza dofinansowana została
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej .
6. W dniach 7 -8 październik 2017 r. w Ciechanowie Mazowieckie TKKF zrealizował imprezę
sportowo -rekreacyjną dla mieszkańców Mazowsza "Ruch to Zdrowie" udział w imprezie osób
niepełnosprawnych dofinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7. W dniach 21 -22 październik 2017 r. w Siedlcach Mazowieckie TKKF zrealizował imprezę sportowo
-rekreacyjną dla mieszkańców Mazowsza "Najważniejszy jest Sport"" udział w imprezie osób
niepełnosprawnych dofinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W 2018 r. zrealizowano m.in. następujące zadania:
1. W okresie maj– grudzień Mazowieckie TKKF zrealizowało na terenie Mazowsza 64 imprez
sportowo-rekreacyjne i turystyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także osób starszych i
niepełnosprawnych, dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. W dniach 27 kwietnia - 2 maja 2019 r. Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
zorganizowało Międzypokoleniowy festyn sportowy w Zamościu udział w imprezie osób
niepełnosprawnych Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
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3.W dniach 25-27 maja 2018 r. w Soczewce Mazowieckie TKKF było organizatorem XIV
Mazowieckiego Zlotu Sportowo- Rekreacyjnego Ognisk TKKF i organizowanym w ramach zlotu
Mazowieckim Rodzinnym Pikniku Sportowo-Rekreacyjnym udział w imprezie osób
niepełnosprawnych. Impreza dofinansowana została ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
4. W dniach 17-22 czerwca 2018 r. Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
zorganizowało Międzypokoleniowy festyn sportowy udział w imprezie osób niepełnosprawnych
Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
5. W dniu 15 września 2018 r na Stadionie Miejskim w Mrozach Mazowieckie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowało Mazowiecką Sportową Senioriade 2018 Honorowy
Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Burmistrz
Mrozów Dariusz Jaszczuk.Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
6. W dniu 22.09.2018 r. w Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu Mazowieckie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowało Piknik „MAZOWSZE SENIOROM” Aktywnie - Zdrowo -
Sportowo udział w imprezie osób niepełnosprawnych. Impreza dofinansowana ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7. Mazowieckie TKKF było organizatorem imprezy turystycznej dla starszych niepełnosprawnych
mieszkańców Mazowsza „Turystyka bez barier” w dniach 22 -28 października 2018 r. w Karpaczu. W
imprezie wzięło udział 50 osób, przede wszystkim uczestników zajęć prowadzonych dla osób
niepełnosprawnych w Warszawie, Siedlcach, Sierpcu i Radomiu. Impreza dofinansowana została
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej .
W 2019 r. zrealizowano m.in. następujące zadania:
1. W okresie maj– grudzień Mazowieckie TKKF zrealizowało na terenie Mazowsza 72 imprez
sportowo-rekreacyjne i turystyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także osób starszych i
niepełnosprawnych, dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. W dniach 27 kwietnia - 2 maja 2020 r. Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
zorganizowało Międzypokoleniowy festyn sportowy w Zamościu udział w imprezie osób
niepełnosprawnych Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
3.W dniach 17-19 maja 2019 r. w Soczewce Mazowieckie TKKF było organizatorem XIV
Mazowieckiego Zlotu Sportowo- Rekreacyjnego Ognisk TKKF i organizowanym w ramach zlotu
Mazowieckim Rodzinnym Pikniku Sportowo-Rekreacyjnym udział w imprezie osób
niepełnosprawnych. Impreza dofinansowana została ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
4. W dniu 14.09.2019 r. w Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu Mazowieckie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowało Piknik „MAZOWSZE SENIOROM” Aktywnie - Zdrowo -
Sportowo udział w imprezie osób niepełnosprawnych . Impreza dofinansowana ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Realizatorami wiodącymi będą m.in.:
1. mgr Jacek Bączkowski – Prezes Mazowieckiego TKKF, absolwent AWF wWarszawie, menedżer
sportu, absolwent podyplomowych studiów zarządzania kulturą fizyczną, organizator imprez i zajęć
dla osób
niepełnosprawnych w Warszawie Ze względu na funkcję będzie pełnił będzie ogólny nadzór nad
realizacją zadania
2. mgr Witold Jakubik - absolwent AWF, organizator imprez i zajęć dla osób niepełnosprawnych w
Siedlcach
3. mgr Jakub Grodzicki - absolwent AWF instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością nordic
walking i kinezygerontoprofilaktyki, organizator imprez i zajęć dla osób niepełnosprawnych w
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Sierpcu
4. mgr Marcin Głuszak - absolwent informatyki i zarządzania Szkoły Wyższej im..P. Włodkowica w
Płocku,
5. Krystyna Żebrowska - absolwent Studium Organizacji Czasu w Starszym Wieku - członek
organizacji
6. mgr Renata Kulpińska- księgowa, absolwent Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania,
certyfikat księgowy nr 2277/2003 Ministra Finansów - obsługa księgowa
Wymienione osoby posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wyżywienie i zakwaterowanie
uczestników

27000,0    

2. Transport autokarowy 9000,0    

3. Ubezpieczenie, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, na kolejkę,
opłaty parkingowe,
przewodnicy turystyczni, oprawa
muzyczna(polis

4000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 40000,0 10000,0 30000,0

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

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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