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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 Udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Bowlingu

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-17 Data

zakończenia 2018-12-20

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: Radomskie Stowarzyszenie Promocji Bowlingu
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Radomia: EST.III.4123/1/65/10
adres siedziby: Vietha 78, 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: rspb.radom@gmail.com, telefon: 505153310

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Mateusz Karolak, adres e-mail: rspb.radom@gmail.com, telefon:
505153310
Marcin Fokt, adres e-mail: rspb.radom@gmail.com, telefon: 693040693
Krzysztof Iwanicki, adres e-mail: rspb.radom@gmail.com, telefon:
668455796

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 udziale drużyn bowlingowych Radomskiego Stowarzyszenia Promocji Bowlingu w Drużynowych
Mistrzostwach Polski - jedna drużyna w pierwszej lidze i druga w lidze regionalnej. Planowane zawody Polskiego Związku
Kręglarskiego odbędą się według terminarza rozgrywek DMP PZK dla pierwszej ligi w dniach.17-18.11.2018 r., natomiast
dla ligi regionalnej 01.12.2018. Zawody w obydwu ligach odbędą się na kręgielni Król Kul w Łodzi. 1 Liga składa się z 14
drużyn. Poza Radomskim Stowarzyszeniem promocji Bowligu Radom będzie mógł rywalizować z drużynami z całego kraju
takimi jak: TKB Toruń, Miraż Wrocław, Sztorm Gdańsk, Retro Bowling Bielsko-Biała, Sky Bowling Wrocław, Silesia
Sosnowiec oraz innymi. Liga regionalna w pierwszym etapie będzie posiadała 20 drużyn. Drużyna reprezentująca Radom w
1 lidze posiada 5 zawodników, natomiast w lidze regionalnej 3 zawodników. Stowarzyszenie posiada sprzęt sportowy: kule
bowlingowe, torby, obuwie, stroje oraz osprzęt. Niezbędna jest pomoc w pokryciu kosztów udziału drużyn w
Drużynowych Mistrzstwach Polski oraz kosztów noclegu oraz wyżywienia drużyny w przypadku drużyny 1-ligowej, oraz
wyżywienia w przypadku drużyny ligi regionalnej. Opłaty do Polskiego Związku Kręglarskiego za udział obydwu drużyn w
Drużynowych Mistrzostwach Polski to
- 1 liga - 2600 zł
- liga regionalna - 350 zł
Koszty noclegu obejmują jedynie drużynę 1-ligową z racji udziału w dwóch dniach weekendowych, tj. sobota i niedziela.
Przyjazd drużyny w piątek wieczór i wyjazd w niedzielę po zawodach. Koszt noclegu i wyżywienia dla drużyny 1-ligowej to
10 os/dni x 100 zł = 1000 zł (5 osób x 2 dni) oraz koszt wyżywienia dla drużyny ligi regionalnej 3 os/dni x 30 zł = 90 zł.

Cel realizacji zadania
- promocja miasta Radomia wśród reprezentacji drużyn z różnych miast w Polsce poprzez wykorzystanie oznakowania i
logo miasta na koszulkach

Miejsce realizacji zadania
terytorium Rzeczpospolitej Polski - Łódź

Grupa odbiorców zadania
Zawodnicy Radomskiego Stowarzyszenia Promocji Bowlingu

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Liczba zawodników 8, sprzęt bowlingowy Stowarzyszenia, tj. torby na kule, kule do gry, obuwie, osprzęt.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Upowszechnienie kultury fizycznej i bowlingu oraz promocja miasta Radom na arenie ogólnopolskiej.

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 Opłata za udział w Drużynowych
Mistrzostwach Polski 1 Liga 2 600,00 zł 2 600,00 zł 0,00 zł

2 Opłata za udział w Drużynowych
Mistrzostwach Polski Liga Regionalna 350,00 zł 350,00 zł 0,00 zł

3 1 Liga - Nocleg i Wyżywienie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 Liga Regionalna - Wyżywienie 90,00 zł 90,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 040,00 zł 4 040,00 zł 0,00 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;
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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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