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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: Radomskie Stowarzyszenie Promocji Bowlingu, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
Klubów Sportowych:EST.III.4123/1/65/10, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Vietha,
Numer posesji: 78, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: brak danych, Adres e-
mail: rspb.radom@gmail.com, Numer telefonu: 48505153310
 
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)

Mateusz Karolak
 
Adres e-mail: karolak.matt@gmail.com Telefon: 48505153310

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Bowlingu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.04.2019 Data
zakończenia

30.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie polega na udziale drużyny bowlingowej Radomskiego Stowarzyszenia Promocji Bowlingu w kolejce ligowej w 1
lidze Drużynowych Mistrzostwach Polski. Planowane zawody Polskiego Związku Kręglarskiego odbędą się według
terminarza rozgrywek DMP PZK w dniach 27-28.04.2019. Zawody odbędą się na kręgielni Król Kul w Łodzi. 1 Liga składa się
z 14 drużyn. Poza Radomskim Stowarzyszeniem Promocji Bowlingu rywalizować będą drużyny z całego kraju takie jak: TKB
Toruń, Miraż Wrocław, Sztorm Gdańsk, Retro Bowling Bielsko-Biała, Sky Bowling Wrocław, Silesia Sosnowiec oraz inne.
Drużyna reprezentująca Radom w 1 lidze składa się z 6 zawodników. Stowarzyszenie posiada sprzęt sportowy: kule
bowlingowe, torby, obuwie, stroje oraz osprzęt. Niezbędna jest pomoc w pokryciu kosztów maszyny do resurfacing'u
(odnowy powierzchni) kul - spinnera. Jest on niezastąpioną pomocą dla profesjonalnych graczy, a jednorazowy koszt
odnowy jednej kuli to około 100 zł plus wysyłka kuli. Warto zaznaczyć, że zawodnicy posiadają od 2 do nawet 6 kul, a
odnowienie powierzchni jest wykonywane od 1 do nawet 5 razy w roku ( w zależności od częstotliwości grania daną kulą -
co 20-30 rozegranych pojedynczych gier). Maszyna mocno by odciążyła drużynę, gdyż zawodnicy sami mogliby na niej
odnawiać kule, jak również mogłaby pomóc przy podnoszeniu poziomu sportowego drużyny. Resurfacing wpływa na
jakość powierzchni kuli, co pozwala graczowi na dostosowanie się do danej nawierzchni toru (smarowanie). Kolejnym
znacznym kosztem są noclegi oraz wyżywienie drużyny 1-ligowej kolejce ligowej. Koszt maszyny Innovative Ball Spinner -
2685 zł. Koszty noclegu obejmują 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
12 os/dni x 100 zł = 1200 zł (6 osób x 4 dni).
Miejsce realizacji
terytorium Rzeczpospolitej Polski - Łódź

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Udział w zawodach radomskiej drużyny
bowlingowej

Utrzymanie w pierwszej lidze
rozgrywkowej

Wyniki z zawodów

Promocja miasta Radom na arenie
ogólnopolskiej

Jak najlepsze pokazanie się
zawodników w koszulkach z logiem
miasta Radom na zawodach
zarówno pod względem
sportowym jak i osobistym

Zdjęcia z zawodów

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

Charakterystyka oferenta
Radomskie Stowarzyszenie Promocji Bowlingu powstało w 2010. Od tamtej pory czynnie bierze udział w organizowaniu
Radomskiej Ligi Bowlingowej jak również każdego roku wystawia drużyny w różnego rodzaju zawodach organizowanych
przez Polski Związek Kręglarski. Największym sukcesem jest zdobycie przez drużynę trzeciego miejsca w 1 lidze w 2016
roku.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Wieloletni udział stowarzyszenia w zawodach rangi mistrzowskiej, zarówno drużynowych, jak i indywidualnych,
organizowanych przez Sekcję Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Sprzęt sportowy potrzebny do uczestniczenia w zawodach - stroje, kule, obuwie, torby oraz wszelkiego typu akcesoria
używane w trakcie gry.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Maszyna Innovative Ball Spinner 2685,0    

2. 1 Liga - Nocleg i Wyżywienie 1200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3885,0 3885,0 0,0

Oświadczam(y), że:
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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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