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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 Kultury Fizycznej, Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
prowadzona przez Prezydenta Miasta Radomia: BST.4221.51.2017, 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 Mistrzostwa Radomia w koszykówce 3x3 i Konferencja
Wschodnia Polskiej Ligi Koszykówki 3x3

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.07.2020 Data
zakończenia

04.08.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4ce4-8fc2-5c4b

Opis zadania

Mistrzostwa Radomia w koszykówce 3x3 zaplanowaliśmy organizację turnieju, który ma na celu
wyłonienie Mistrza Radomia w koszykówce 3x3. Zaplanowany został na 1.08.2020 w Radomiu na
placu Jagiellońskim w dwóch kategoriach OPEN Mężczyzn i OPEM Kobiet
Turniej w kat. OPEN K - skierowany do zawodniczek bez ograniczeń wiekowych maksymalna ilość
drużyn w jednym turnieju to 32 drużyny.
Turniej w kat. OPEN M - skierowany do zawodników bez ograniczeń wiekowych maksymalna ilość
drużyn w jednym turnieju to 32 drużyny.
Nabór uczestników poprzez stronę federacji FIBA, każdy z cyklów ma na celu wyłonienie Mistrza
Radomia w koszykówce 3x3.
Niezbędne koszty do realizacji zadania :
Sędziowie boiskowi 4 stawka za dzień 300zł/osoba, sędziowie stolikowi 4 stawka za dzień
200zł/osoba, statystycy 2 stawka za dzień 200zł/osoba, transport i rozkładanie boisk 400zł,
transmisja spotkań 400zł woda dla uczestników 350zł, środki dezynfekujące COVID 19 - 125zł, środki
promujące turnieje /banery, ulotki, plakaty/ 1000zł i opieka medyczna 300zł,
Na wypadek złych warunków atmosferycznych turnieje zostaną przeniesione do hali sportowej ZSE
Radom, ul. Wernera 22

Konferencja Wschodnia Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 w której zaplanowaliśmy organizację turnieju
kwalifikacyjnego do finałów Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 2.08.2020 w Radomiu na placu
Jagiellońskim osobno dla Pań jak i Panów w kategoriach wiekowych:
- Kategoria OPEN
- Kategoria U 23 (1997 i młodsi)
- Juniorów U18 (2002 i młodsi)
- Kadetów U16 (2004 i młodsi)
- Młodzików U14 (2006 i młodsi)
- Żaczków U12 (2008 i młodsi)
Konferencja Wschodnia odbędzie się 02.08.2020 w Radomiu
Turnieje będą się odbywały w centrum miasta Radomia na placu Jagiellońskim.
Turniej w kat. U-12 - skierowany do młodzieży do lat 16 maksymalna ilość drużyn w jednym turnieju
eliminacyjnym to 16 drużyny
Turniej w kat. U-14 - skierowany do młodzieży do lat 16 maksymalna ilość drużyn w jednym turnieju
eliminacyjnym to 16 drużyny
Turniej w kat. U-16 - skierowany do młodzieży do lat 16 maksymalna ilość drużyn w jednym turnieju
eliminacyjnym to 16 drużyny
Turniej w kat. U-18 - skierowany do młodzieży do lat 18 maksymalna ilość drużyn w jednym turnieju
eliminacyjnym to 16 drużyny
Turniej w kat. U-23 - skierowany do młodzieży do lat 16 maksymalna ilość drużyn w jednym turnieju
eliminacyjnym to 16 drużyny
Turniej w kat. OPEN - skierowany do zawodników bez ograniczeń wiekowych maksymalna ilość
drużyn w jednym turnieju eliminacyjnym to 32 drużyny.
Każdy z cyklów OPEN, U-23, U-18, U-16 i U-14, U-12 ma na celu wyłonienie najlepszych drużyn ,
które wystąpią w finale Polskiej Ligi Koszykówki 3x3.
Niezbędne koszty do realizacji zadania :
Sędziowie boiskowi 4 stawka za dzień 300zł/osoba, sędziowie stolikowi 4 stawka za dzień
200zł/osoba, statystycy 2 stawka za dzień 200zł/osoba, transport i składanie boisk 400zł, transmisja
spotkań 400zł woda dla uczestników 350zł, środki dezynfekujące COVID 19 125zł, środki promujące
turnieje /banery, ulotki, plakaty/ 1000zł i opieka medyczna 300zł,
Na wypadek złych warunków atmosferycznych turnieje zostaną przeniesione do hali sportowej ZSE
Radom, ul. Wernera 22
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Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zadania będzie Radom plac Jagielloński lub hala sportowa ZSE 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 WMistrzostwach Radomia
w koszykówce 3x3 weźmie
udział maksymalnie 64
drużyny
W konferencji wschodniej
Polskiej Ligi Koszykówki
weźmie udział maksymalnie
176 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 oraz rozkładana infrastruktura do koszykówki
3x3 w porozumieniu z MOSiR w Radomiu, 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. Sędziowie boiskowi 2 dni/ 4 sędziów
/stawka za dzień -300zł/

2400,0    



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4ce4-8fc2-5c4b

2. Sędziowie stolikowi 2 dni / 4 sędziów
/stawka za dzień -200zł/

1600,0    

3. Statystycy 2 dni / 2 statystyków
/stawka za dzień -200zł/

800,0    

4. Transport boisk, rozkładanie i
składanie boisk

800,0    

5. Transmisja spotkań LIVE 800,0    

6. Woda dla uczestników turnieju 700,0    

7. Środki dezynfekujące COVID 19 250,0    

8. Środki promujące turnieje /banery,
ulotki, plakaty/

2000,0    

9. Opieka medyczna stawka za dzień -
300zł

600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9950,0 9950,0 0,0

V. Oświadczenia
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.
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........................................
.....

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

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

(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. (obligatoryjny - papierowo)

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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