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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

Gmina Miasta Radomia

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: Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Radomski
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki:0000231225, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica:
Narutowicza , Numer posesji: 9, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: brak
danych, Adres e-mail: rozla.radom@gmail.com, Numer telefonu: 505277344
 
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)

Zygmunt MAlinowski
 
Adres e-mail: rozla.radom@gmail.com Telefon: 505277344

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Czwartki Lekkoatletyczne

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.04.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
1. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE - zawody o zasięgu regionalnym dla dzieci ze szkół podstawowych (grupa A - klasa VI;
grupa B - klasa V; grupa C - klasa IV-III-II-I). W programie zawodów: biegi na 60 m(K i M) , 300 m(K i M), 600 m(K), 1000
m(M), skok w dal (K i M), skok wzwyż (K i M), rzut piłką palantową (K i M). Czwartki wyłonią reprezentację Radomia na
finał krajowy, który odbędzie się w dniach 15-16.06.2019 w Łodzi na stadionie AZS przy ulicy Lumumby. Terminy
czwartków: 18,25.IV; 9, 16, 23, 30.V.2019r. Koszty organizacji czwartków: sędziowie - 18 sędziów x 6 imprez x 45zł =4860
obsługa medyczna - 1 osoba x 6 imprez x 70 = 420 zł spiker - 1 osoba x 6 imprez x 70 = 420 zł obsługa techniczna - 1 osoba
x 6 imprez x 100 zł = 600 zł obsługa komputerowa 1 osoba x 6 imprez x 100 zł = 600 zł biuro zawodów 1 osoba x 6 imprez x
60 zł = 420 zł medale dla zwycięzców grupy A, B, C - 36 sztuk x 10 zł = 360 zł puchary dla najlepszych szkół - 6 szkół x 50 zł =
300 zł nagrody dla najlepszych nauczycieli - 6 osób x 50 zł = 300 zł upominki dla 3 najlepszych zawodników w grupach A, B,
C - 110 osób x 5 zł = 550 zł słodycze dla zwycięzców poszczególnych czwartków - 650 sztuk x 1 zł = 650 zł transport na finał
na trasie RADOM - ŁÓDŻ - RADOM (dwa przejazdy w dniu 15 i 16 czerwca 2019r) - 600 km x 2,66 zł = 1600 zł opłaty
członkowskie - startowe - 20 osób x 40 zł = 800 zł koszulki dla reprezentacji - 20 sztuk x 33 zł = 660 zł obsługa finansowa - 6
imprez x 50 zł = 300 zł
Miejsce realizacji
Stadion MOSiR w Radomiu ul. Narutowicza 9.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wyłonienie reprezentacji Radomia na finał
krajowy czwartków w Łodzi.

Reprezentacja Radomia na finał
krajowy liczyć będzie 20 osób.

Reprezentacja Radomia wyłoniona
będzie na podstawie wyników
uzyskanych podczas sześciu
czwartków organizowanych w
kwietniu i maju bieżącego roku.

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

Charakterystyka oferenta
ROZLA jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży, organizacją
imprez i zawodów lekkoatletycznych, a także szkoleniem sędziów.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
1.ROZLA od wielu lat organizuje imprezy i zawody lekkoatletyczne o charakterze lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i
ogólnopolskim. Okręg byl organizatorem MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW I MŁODZIEŻOWCÓW (w latach 2012-2015).
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
ROZLA zabezpieczy obsadę sędziowską, dokumentację (regulamin i protokoły zawodów), sprzęt do pomiaru czasu, taśmy
stopery, piłeczki oraz wsparcie wolontariuszy (młodzież radomskich szkół średnich)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. sędziowie 4860,0    

2. obsługa medyczna 420,0    

3. spiker 420,0    

4. obsługa techniczna 600,0    

5. obsługa komputerowa 600,0    

6. biuro zawodów 420,0    

7. medale 360,0    

8. puchary 300,0    

9. nagrody 300,0    

10. upominki 550,0    
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11. słodycze 650,0    

12. transport na finał czwartków 1600,0    

13. opłaty członkowskie startowe 800,0    

14. koszulki dla reprezentacji 660,0    

15. obsługa finansowa 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12840,0 5830,0 7010,0

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.

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

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

.............................................
(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 KRS lub innej Ewidencji właściwej dla siedziby
danej organizacji. (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 (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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