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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

Urząd Miejski w Giżycku

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: Towarzystwo Kolarskie "Masters Giżycko" z Siedzibą w Giżycku, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000011214, Kod pocztowy: 11-500, Poczta: Giżycko,
Miejscowość: Giżycko, Ulica:Warszawska , Numer posesji: 28, Województwo: warmińsko-
mazurskie, Powiat: giżycki, Gmina:m. Giżycko, Strona www: , Adres e-mail:masters7@wp.pl,
Numer telefonu: 502841033,
 
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)

JERZY GAWARECKI
 
Adres e-mail: masters7@wp.pl Telefon: 502841033

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zakup młodocianym zawodnikom profesjonalnych strojów
kolarskich zawierające herb i nazwę miasta Giżycka

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.11.2022 Data
zakończenia

30.11.2022

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

Projekt kierowany jest do dzieci, młodzieży w wieku 6 -15lat startujących w zawodach kolarskich .
Działania, które podejmujemy wykonując powyższe zadanie ma na celu zwiększenie
zainteresowania czynnym spędzeniem czasu wolnego od zajęć szkolnych niezależnie z jakiego
środowiska pochodzą zawodnicy i jaki status majątkowy posiadają. Uczestnicy projektu mają
możliwość uczestnictwa w rywalizacji sportowej, co wpływa na prawidłowe kształtowanie postawy
moralnej i zdrowotnej , kształtowania lojalności wobec innych członków drużyny i społeczeństwa .
Skutkiem pożądanym jest również wyrobienie nawyku zdrowego stylu życia uprawiającym sport
dzieciom.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji projektu jest miasto Giżycko.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zakup strojów
Sportowe stroje
przeznaczone czwórce
zawodników (dzieci i
młodzież), uzywanew czasie
treningów,wyścigow i
szkoleń sportowych

Dokument zakupu

Zaprojektowanie strojów z logo
Giżycka

Personalizacja grupy okolo 4
zawodników

Dokumentacja fotograficzna
strojów

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

dzialalność sportowa "MASTERS GIŻYCKO" sekcja kolarska, organizacja wyścigów kolarskich ,
wytrenowanie kadry sportowej, stary w zawodach sportowych

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Ponad 20 letnia dzialalność sportowa w tym nabór dzieci i młodzieży do sekcji kolarskiej poprzez
organizowanie wyścigów kolarskich, treningów i szkolenia młodych i starszych adeptów kolarstwa.
Organizacja i wyjazdy na wyścigi kolarskie i zakup profesjonalnej odzieży sportowej przeznaczonej
dla dzieci i młodzieży.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby osobowe klubu MASTERS GIŻYCKO

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup strojów kolarskich 2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 000,00 1 800,00 200,00

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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