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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: KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH START , Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000070166, Kod pocztowy: 03-550, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Remiszewska , Numer posesji: 14, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie,
Powiat:Warszawa, Gmina: Targówek (dzielnica), Strona www: www.ksn.waw.pl , Adres e-mail:
ksnstartwaw@wp.pl, Numer telefonu: 22 826 54 10 502 600 599,
 
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)

Marzena Kozłowska
 
Adres e-mail: ksnstartwaw@wp.pl Telefon: 507 415 521

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSÓB z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.08.2020 Data
zakończenia

08.11.2020

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

Celem prezentowanego zadania publicznego jest wyrównywanie szans osób z
niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez
zorganizowanie w Warszawie turnieju tenisa stołowego. Tenis stołowy jest uniwersalną dyscypliną
sportową, posiadającą bardzo duży pierwiastek integracyjny. Oprócz walorów czysto sportowych, w
formie rekreacyjnej, postrzegany jest również jako doskonała forma aktywnego spędzenia czasu,
oraz propagowanie zdrowego trybu życia. W przypadku osób niepełnosprawnych gra w tenisa
stołowego poprawa sprawność i kondycję psychofizyczną, a w efekcie powoduje lepsze
funkcjonowanie w życiu codziennym, zawodowym oraz rodzinnym.
Przygotowywany przez nas turniej planowany jest jako impreza jednodniowa, a jego uczestnikami
będzie minimum 25 osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje narządu ruchu - członków
klubów z powiatów warszawskiego, zachodnio-warszawskiego, oraz radomskiego. Zaproszenia do
udziału w zawodach wystosowane zostaną również do zawodników z niepełnosprawnościami
reprezentujących organizację sportową z Siedlec oraz do innych, niezrzeszonych w klubach osób z
niepełnosprawnościami - mieszkańców Warszawy i jej okolic. Turniej zamierzamy przeprowadzić w
październiku lub w listopadzie, dokładna data turnieju ustalona zostanie w porozumieniu w Polskim
Związkiem Tenisa Stołowego (wolne terminy w kalendarzu imprez sportowych) oraz przy wzięciu
pod uwagę wolnych terminów w obiekcie sportowym. Sam turniej poprzedzony zostanie dość
długim okresem przygotowawczym uwzględniającym promocję zawodów oraz nabór uczestników.
W zależności od ilości zgłoszeń ustalony zostanie system turniejowej rywalizacji. Przy większej ilości
zawodników wprowadzony zostanie podział na grupy zgodnie z posiadaną przez zawodników klasą
sportowo-medyczną i wtedy rywalizacja toczona będzie w poszczególnych grupach startowych. Jako
rywalizacja główna przewidziany jest turniej open (rywalizacja indywidualna systemem
pucharowym) z wyodrębnieniem oddzielnej klasy wózków oraz rywalizacji kobiet. Uczestnikami
zawodów, oprócz minimum 25 osób niepełnosprawnych, będzie 10 sędziów, 1 osoba z opieki
medycznej oraz 1 osoba obsługi technicznej. Z uwagi na długi czas rozgrywania zawodów - 9-10
godzin, wszystkim uczestnikom turnieju chcielibyśmy zapewnić wyżywienie (obiad) oraz zakupić
wodę mineralną na zawody. Zgodnie z wymogami prawnymi, uczestnicy zawodów zostaną
ubezpieczeni polisą od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Na potrzeby organizacji i
przeprowadzenia zawodów chcielibyśmy zakupić piłeczki meczowe oraz zaprojektować i
wydrukować wraz z kolportażem plakat turniejowy. Jako nagrody dla najlepszych zawodników
zawodów chcielibyśmy zakupić pamiątkowe puchary i statuetki. Dla ochrony uczestników przed
ewentualną możliwością zakażenia koronawirusem, chcemy zakupić środki dezynfekujące w celu
przecierania (odkażania) stołów tenisowych i piłeczek, którymi rozgrywane będą poszczególne
mecze. Proponowane zawody są kontynuacją organizowanego przez nas od lat turnieju o Puchar
Mazowsza w Tenisie Stołowym Osób z Niepełnosprawnościami. W tym roku, z uwagi na sytuację
epidemiczną panującą w naszym kraju, oraz na związane z nią obostrzenia i wymogi sanitarne,
chcielibyśmy przeprowadzić zawody w nieco mniejszej niż dotychczas skali.

Miejsce realizacji

Warszawa , ośrodek sportowy SOLEC" lub Białołęcki Ośrodek Sportu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie turnieju tenisa
stołowego jako psychofizycznej formy
wyrównywania szans osób z
niepełnosprawnościami oraz
przeciwdziałania ich wykluczeniu
społecznemu

jeden turniej z udziałem
minimum 25 osób z
niepełnosprawnościami

lista obecności, protokoły
sędziowskie

zorganizowanie rywalizacji sportowej i
wyłonienie zwycięzców sportowych w
poszczególnych grupach rywalizacji
turniejowej

wyłonienie zwycięzców w
minimum trzech kategoriach
(grupach startowych)
turnieju

protokoły sędziowskie

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

Charakterystyka oferenta

Klub Sportowy Niepełnosprawnych START w obecnej formule organizacyjno-prawnej działa od 1990
roku, a poprzedniej formule - od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tego czasu Klub
nieprzerwanie prowadzi zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych, uczestniczy w krajowej i
międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizuje konsultacje, obozy i zgrupowania sportowe.
Oprócz tego Klub jest organizatorem licznych zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportu. W
prowadzeniu działań statutowych Klub wspierany jest finansowo przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy oraz przez Ministerstwo Sportu. W okresie swojej działalności Klub
wyszkolił bardzo Klub wielu zawodników niepełnosprawnych, w tym medalistów i uczestników
Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, a także Igrzysk Paraolimpijskich.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Oprócz działalności szkoleniowo-sportowej Klubu, prowadzonej obecnie w sekcjach tenisa
stołowego, pływania, bocci, lekkiej atletyki oraz koszykówki na wózkach, Klub co rok jest
organizatorem kilku imprez sportowych o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim. Dla przykładu, w
roku 2019, Klub był organizatorem Turnieju o Puchar Mazowsza w Tenisie Stołowym Osób
Niepełnosprawnych, dwóch ligowych turniejów koszykówki na wózkach, dwóch żeglarskich
warsztatów morskich na Bałtyku oraz jednego letniego obozu sportowego dla osób
niepełnosprawnych. Ogółem, w imprezach zorganizowanych przez Klub w ubiegłym roku
uczestniczyło łącznie 106 osób niepełnosprawnych

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

zasoby kadrowe
10 sędziów oddelegowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego
1 pielęgniarka (opieka medyczna) na co dzień współpracująca z Klubem
1 pomoc techniczna - osoba na co dzień współpracująca z Klubem
1 księgowa - osoba na co dzień współpracująca z Klubem
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zasoby rzeczowe
tablice wyników będące w posiadaniu Klubu (udostępnione nieodpłatnie)
rakietki tenisowe i siatki na stoły będące w posiadaniu Klubu (udostępniane nieodpłatnie)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynajęcie hali sportowej wraz z jej
infrastrukturą - 10 godzin x 100,00 zł

1000,0    

2. obsługa sędziowska - 9 sędziów x
120,00 zł + sędzia główny 1 x 250,00 zł

1330,0    

3. obsługa medyczna - 1 osoba x 350,00
zł

350,0    

4. obsługa techniczna - 1 osoba x 250,00
zł

250,0    

5. wyżywienie - 37 osób x 40,00 zł 1480,0    

6. zakup wody mineralnej dla
zawodników uczestniczących w
rywalizacji sportowej (komplet)

350,0    

7. ubezpieczenie NNW uczestników
turnieju - 1 x 400,00 zł

400,0    

8. zakup piłeczek meczowych (komplet) 360,0    

9. zakup pucharów i statuetek - nagrody
dla najlepszych uczestników zawodów
(komplet)

900,0    

10. projekt i druk plakatów turniejowych
(komplet)

350,0    

11. Zakup środków dezynfekujących i
odkażających 5 szt. x 30,00 zł

150,0    

12. obsługa księgowa projektu 330,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7250,0 7250,0 0,0

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;
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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..............................

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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