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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:Międzyszkolny Klub Sportowy EKONOMIK przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 4221512017, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: RADOM, Miejscowość: RADOM,
Ulica:WERNERA, Numer posesji: 22, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www:
www.mksekonomikradom.pl, Adres e-mail: transport.radom@vp.pl, Numer telefonu: 604 880 167
 
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)

Marcin Kotowski
 
Adres e-mail: transport.radom@vp.pl Telefon: 604 880 167

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski i Finał ligo RNBA

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

24.04.2019 Data
zakończenia

28.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
W Radomiu zostanie zorganizowany jeden z 6 cykli turniejów Mistrzostw polski Amatorów w którym weźmie udział 6
drużyn max 15 osobowych: z Opola, Gdańska, Warszawy, Włocławka, Częstochowy i Radomia. Turniej odbędzie się w dniu
25.05.2019 na hali Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu ul. Wernera 22. System rozgrywek dwie grupy gra każdy z
każdym po fazie grupowej półfinały i mecze o miejsca. 11 meczy w ciągu jednego dnia będzie wymagało kosztów obsługi
medycznej, sędziowskiej ( 2 sędziów boiskowych, 2 stolikowych i 2 statystytków). Dla 3 pierwszych drużyn przewidziano
puchary i medale. Dla zwycięskiej drużyny przewidziano koszulki, a statuetki dla najlepszej 5 turnieju , najlepszego
strzelca, strzelca za 3 pkt., najlepszych zawodników w 2 konkursach sportowych przewidzianych w tym czasie oraz NBP.
Mecze będą transmitowane on-line w internecie na żywo. Drugim turniejem będzie runda Play Off i Finał radomskiej ligi
RNBA w którym wystąpi cztery najlepsze radomskie zespoły (max 15 osobowe) w dwóch etapach rundzie Play Off i Finale,
turniej zostanie rozegrany od 28.04 do 3.05. 2019 na hali ZSE w Radomiu przy ul. Wernera 22. W ramach dotacji
planowany jest zakup: 1- Zakup wody 2- Opłaty za sędziów boiskowych 3- Opłaty za sędziów stolikowych 4- Opłata za
statystyków 5- Opłata za transmisję meczy 6- Zakup pucharów 7- Zakup statuetek 8. Zakup medali 9. Zakup pamiątkowych
koszulek. W obu turniejach wystąpi ok.130 zawodników .Turniej eliminacyjny do Amatorskich Mistrzostw Polski PZKosz
termin 28.05.2019 r. w ramach którego odbędzie się 11 spotkań w hali Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu ul.
Wernera 22. W turniej weźmie udział 6 drużyn z Opola, Gdańska, Warszawy, Włocławka, Częstochowy i Radomia. Runda
Play Off i Finał ligi RNBA odbędzie się w dniach 28.04 - 2 spotkania, 1.05 - 2 spotkania i 3.05 - 2 spotkania w cyklu
rozgrywek weźmie udział 4 najlepsze zespoły z sezonu zasadniczego ligi RNBA /Kottrans Radom, Hydrostar, Hydro Truck
Radom i Wine Market&Greg Fin.
Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zadania będzie hala sportowa MKS Ekonomik Radom na ul.Wernera 22

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie 2 turniejów 3x3 W 2 turniejach weźmie udział 10
drużyn.

lista zgłoszeń drużyn

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

Charakterystyka oferenta
Klub koszykarski organizator ligi RNBA, PABL, EABL jak również propagator rozgrywek w koszykówkę 3x3. Organizator
wielu turniejów rangi ogólnopolskiej skierowanych zarówno do amatorów jak też do zawodników licencjonowanych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W poprzednich sezonach organizacja rozgrywek na poziomie Mistrzostw Polski jak również rozgrywek w ramach ligi
Europejskiej.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Wkładem rzeczowym w organizację zadania będą piłki, zapewnimy obiekt sportowych w porozumieniu ze szkołą.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup wody 600,0    

2. Sędziowie boiskowi 17 spotkań / 2 sędziów 1700,0    

3. Sędziowie stolikowi 17 spotkań / 2 sędziów 1020,0    

4. Statystycy 17 spotkań / 2 statystyków 1020,0    

5. Transmisja 17 spotkań 340,0    

6. Puchary 6 szt. 500,0    

7. Statuetki 20 szt. 1000,0    

8. Medale 72 szt. 1080,0    

9. Pamiątkowe koszulki dla zwycięzców turniejów
30 szt.

900,0    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8160,0 8160,0 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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