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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Gmina Miasta Radomia

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego Organizacja obozu sportowego w Bornem Sulimowo

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-08-20 Data

zakończenia 2018-08-30

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PIOTRÓWKA
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia: ED.III.4123/22/04
adres siedziby: TROJAŃSKA 5, 26-600 RADOM, poczta: Radom

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: michaljagiello8@wp.pl, telefon: 507172288, strona
internetowa: www.mkspiotrowka.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Michał Jagiełło, adres e-mail: michaljagiello8@wp.pl, telefon:
507172288, strona internetowa: www.mkspiotrowka.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie polega na organizacji obozu sportowego w Bornem Sulimowo 12 osobowej grupy młodzieżowej rocznika 2005 w
dniach 21.08.2018-30 .08.2018 oraz trenera razem w zadaniu uczestniczyć będzie 13 osób,Obóz trwać będzie 10dni
(9dób).W trakcie trwania obozu prowadzone będą zajęcia techniczne na sali gimnastycznej z piłki koszykowej , oraz
treningi wytrzymałościowo-sprawnościowe. W trakcie trwania obozu planowane jest przeprowadzenie dwóch treningów
dziennie tj trening ranny w godzinach 9.30 do 11.30 mający na celu wzmocnienie siły i wytrzymałości zawodników,oraz
drugi trening techniczno-taktyczny w godzinach 18-19.30. Zawodnicy zapewnione będą mieli wyżywienie i
zakwaterowanie wraz z dostępem do sali gimnastycznej. Transportem na obóz zajmie się firma transportowa posiadająca
wszelkie możliwe pozwolenia na przewóz osób, oraz posiadająca doświadczenie w tym kierunku.Uczestnicy
obozu informowani będą na odprawie przedobozowej o dofinansowaniu zadania przez Urząd Miesjski w Radomiu Do
dyspozycji zawodników na obozie bedą
:1.Zakwaterowanie i żywienie– internat szkolny. W każdym pokoju dostęp do Internetu (odległość od miejsca treningów
70m)
.2.Żywienie:śniadania i kolacje Szwedzki Stół dla uczestników, plus obiad
3.Pełnowymiarowa Hala Sportowa (40x28m). W Hali Sportowej po 8 koszy,.
.4.Ponadto do dyspozycji uczestników :siłownia,bieżnia ,boisko do piłki nożnej
Adres obozu:Budynek Kulturalno-Oświatowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Oflagu llD Al. Niepodległości
28 78-449 Borne Sulinowo. Hala Sportowa Centrum Kultury i Rekreacji Al. Niepodległości 21
Uczestnicy zadania jechać będą na obóz z obozu podstawowego który odbędzie się w Kołobrzegu , następnie udadzą się
na obóz specjalistyczny do Borne Sulimowo
Opis działań zamówienie wyżywienia/zakwaterowania od 21.08.2018 13 osób x 135 zł x 9 dób(10 dni)= 15 795 zł
Transport na obóz 120 km z Kołobrzegu , Ul Łopuskiego 37/39 do Borne Sulimowo wyjazd w dniu 21 sierpnia godz 9.00 ,,
Borne Sulimowo - Radom powrót w dniu 30 sierpnia . Razem 650 kmx 2zł 1300 zł koszt transportu ponosi klub MKS
Piotrówka.

Pobyt na obozie realizacja planu treningowego 21.08.2018-30.08.2018 - dwie jednostki treningowe dziennie,
Koszt pobytu na obozie sportowym wynosi 9 dód x 13 osóbx 135 zł -15795 zł
Transport 650 km x 2 zł- 1300 zł
Zawiera się w nim wyżywienie, zakwaterowanie, dostęp do pełnowymiarowej hali sportowej, dostęp do siłowni, bieżni ,
oraz urządzeń na powietrzu, oraz tyransport busem

Cel realizacji zadania
Podniesienie sprawności fizycznej, wytrzymałościowej i kondycyjnej, Przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych

Miejsce realizacji zadania
Zakwaterowanie i wyżywienie

Budynek Kulturalno-Oświatowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Oflagu llD Al. Niepodległości 28 78-449
Borne Sulinowo.
Hala Sportowa Centrum Kultury i Rekreacji Al. Niepodległości 21

Grupa odbiorców zadania
odbiorcami zadania bedzie grupa zawodników trenujących w klubie Mks Piotrówka, uczestniczacych w rozgrywkach
Warszawskiego Okregowego Zwiazku Koszykówki Województwa Mazowieckiego .12 zawodników plus Trener. Razem 13
osób

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
piłki do koszykówki- 12 sztuk
Narzutki oraz stroje sportowe 12 sztuk.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładanym rezultatem bedzie podniesienie sprawności sportowej uczestników, sposobem realizacji bedzie aktywny
udział w treningach.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Wyżywienie/zakwaterowanie 13 osób 15 795,00 zł 10 000,00 zł 5 795,00 zł

2 Transport bus 1 300,00 zł 0,00 zł 1 300,00 zł

Koszty ogółem: 17 095,00 zł 10 000,00 zł 7 095,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji (fakultatywny -
niezłożony)

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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