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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: Klub Sportowy "Zamłynie - ZA Kombud S.A", Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
Stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Radomia:Ed.III 4123/1/39/03, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: T. Mazowieckiego ,
Numer posesji: 13"A", Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: Klub nie posiada
Strony www, Adres e-mail: zamlynie@kombud.com.pl, Numer telefonu: 608 04 45 45 , (48) 385 80 32
 
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)

Ewa Delega
 
Adres e-mail: zamlynie@kombud.com.pl Telefon: 781 986 057

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa m.Radomia w łucznictwie na rok 2019 "Radomska Liga
Robin Hood'a"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

24.04.2019 Data
zakończenia

27.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Przedmiotem działania będzie organizacja Mistrzostw m.Radomia w Łucznictwie na rok 2019 / Radomska Liga Robin
Hood'a / W zawodach startują uczniowie szkół podstawowych kl II -VII (ewentualnie klas gimnazjalnych z terenu
m.Radomia oraz ościennych gmin.Szkołę może reprezentować dowolna liczba zawodników .Obowiązuje ich aktualna
Legitymacja szkolna i zgłoszenie podpisane przez Dyrekcję Szkoły .lekarza lub pielęgniarkę .Uczniowie muszą być z
opiekunem,nauczycielem lub trenerem. Zawodnicy będą strzelali z łuków w trzech grupach wiekowych: -dzieci 2010 r i
młodsze - tarcza fi 122 ,odległość 10 m, po 12 serii , -dzieci starsze 2008 r - 2009 r - tarcza fi 122 ,odległość 15 m ,po 12
serii, - -młodzik 2006 - tarcza fi 80 ,odległość 20 m, po 12 serii Terminy zawodów: Zawody zostaną rozegrane w VI rzutach
: - I rzut 25 kwiecień 2019 r - II rzut 09 maj 2019 r - III rzut 16 maj 2019 r - IV rzut 23 maj 2019 r - V rzut 06 czerwiec 2019 r
- VI rzut 20 czerwiec 2019 r Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania : 1. Obsługa Sędziowska Sędzia
Główny 70 zł (stawka za rzut) x 6 rzutów = 420 zł Sędziowie tarczowi 50 zł (stawka za rzut ) x 4 osoby (ilość sędziów) x 6
rzutów = 1.200 zł 2, Zakup sprzętu sportowego zakup 30 tarcz fi 80 x 5 =150 zł zakup 30 szt tarcz fi 122 x 10 zł= 300 zł
3.Obsługa techniczna tj :2 osoby x 50 zł (stawka za rzut) x 6 rzutów = 600 zł 4. Obsługa medyczna 1 osoba x 50 x 6 rzutów =
300 zł 5. Naprawa Mat tj : 5 mat x 100 zł (koszt naprawy) =500 zł 6. Przewóz sprzętu sportowego z miejsca
magazynowania do miejsca zawodów tj : 12 km x (stawka) 3 zł x 6 rzutów = 216 zł 7. Wynagrodzenie kierownika Ligi 300 zł
(stawka za Mistrzostwa). 8. Dyplomy I -VI miejsce (dzieci ,dzieci starsze ,młodzik w 2 kategoriach :dziewczynki i chłopcy) x
6 (ilość rzutów ) x 1 zł = 288 zł 9. Zakup medali I -III miejsce (dziewczęta i chłopcy) oraz za miejsca Drużynowe 30 sztuk
medali x 4.50 = 135 zł 10 Zakup napoi x 6 zgrzewek napoi x 6 rzutów z 10 zł =360 zł
Miejsce realizacji
Wszystkie zawody odbędą się na boisku szkolnym PSP NR 23 w Radomiu ul. Gajowa 60

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży na terenie działania Klubu
Rywalizacja sportowa
Propagowanie zdrowego stylu życia
Aktywne spędzanie wolnego czasu
Integracja rówieśników oraz środowiska
łuczniczego
wychowywanie dzieci i młodzież poprzez
uprawianie sportu

Promocja miasta Radomia
wzrost popularyzacji dziedziny
sportowej jaka jest łucznictwo
wśród dzieci i młodzieży.
Zainteresowanie dzieci i młodzieży
łucznictwem.

Z każdego z rzutów zawodów
sporządzany będzie Protokół przez
sędziego głównego i dostarczany
zainteresowanym Szkołom
informujący o uzyskanych
wynikach.

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

Charakterystyka oferenta
Klub Zamłynie-ZA Kombud S.A. posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i taktyczną i doświadczenie potrzebne do
realizacji Mistrzostw , wielokrotnie organizował podobne zawody , turnieje rangi Ogólnokrajowej na terenie m .Radomia
,jak również Powiatu radomskiego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Klub Sportowy Zamłynie ZA -Kombud S.A. Radom organizował we współpracy Urzędu Miejskiego w Radomiu i
przeprowadził podobne zadanie w roku ubiegłym ciesząc się z osiągniętych wyników i zamierzonych celów. Posiada dużą
wiedzę i umiejętność w realizacji Mistrzostw m.Radomia w Łucznictwie na 2019 rok oraz zatrudnia odpowiednio
wykwalifikowane osoby (sędziowie i opieka medyczna czy techniczna).
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Klub posiada wynajmowany wraz z zapleczem lokal biurowo-magazynowy oraz niezbędny sprzęt sportowy do organizacji i
przeprowadzenia Mistrzostw m.Radomia w łucznictwie w 2019 r

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Obsługa sędziowska - sędzia główny 420,0    

2. Obsługa sędziowska - sędziowie tarczowi 1200,0    

3. Zakup sprzętu sportowego tarcze fi 80 150,0    
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4. Zakup sprzętu sportowego tarcze fi 122 300,0    

5. Obsługa techniczna 600,0    

6. Obsługa medyczna 300,0    

7. Naprawa mat 500,0    

8. Przewóz sprzętu sportowego 216,0    

9. Wynagrodzenie Kierownika Ligi 300,0    

10. Zakup Dyplomów 288,0    

11. Zakup Medali 135,0    

12. Zakup napoi 360,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4769,0 4769,0 0,0

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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