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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

Zarząd Województwa Mazowieckiego

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: Stowarzyszenie Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego , Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000848152, Kod pocztowy: 09-200, Poczta: Sierpc,
Miejscowość: Sierpc, Ulica: ul. Jana Pawła II , Numer posesji: 42, Numer lokalu: 29, Województwo:
mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www: , Adres e-mail:
stowarzyszenie.dpsips@gmail.com, Numer telefonu: 600357862,
 
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)

Piotr Rzeszotarski
 
Adres e-mail: piotr01081@wp.pl Telefon: 600357862

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego turniej baseball na zakończenie lata

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.08.2021 Data
zakończenia

11.10.2021

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

turniej baseball na zakończenie lata . Turniej to Impreza kierowana do dzieci, młodzieży i osób
dorosłych w kategorii wiekowej 7–10, 11-15 i seniorzy. Młodzież brała dotychczas udział w
imprezach. Mając warunki i trenera i sędziów tej dyscypliny. Planujemy turniej dla 10 drużyn, które
zapewnią widowisko i wysoki poziom sportowy. Popularyzujemy tą dyscyplinę i pokazujemy, że
każdy również uczniowie szkoły podstawowej potrafią grać w baseball.
Sobota (25.09.2021r.) Zmagania w tym dniu są, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.
Pod okiem trenerów, młodzi zawodnicy w ten dzień zapoznają się z zasadami baseballa, przejdą
wspólny trening z baseball, a na koniec dnia spróbują swoich sił w zawodach towarzyskim między
swoimi rówieśnikami. Turniej z baseball na zakończenie lata W organizacji turnieju na zakończenie
treningów, położony zostanie nacisk na zabawę, a nie wynik. Każdy uczestnik biorący udział w
turnieju dostanie nagrodę za udział, a zwycięskie drużyny dodatkowe nagrody jak również najlepszy
zawodnik turnieju. Dodatkowo planowane są prezentacje–promocja powiatu. Wszystko razem
podlegać będzie punktacji, a klasyfikacja końcowa wyłoni najlepsze drużyny. Turniej powiatowy w
baseball, organizowany w naszym mieście, byłby wielkim wydarzeniem przyciągającym 3 pokolenia
mieszkańców. Nasze boisko nie jest kompletnie wyposażone.

Miejsce realizacji

Miejski Park Sportowo-Rekreacyjny w Sierpcu im. Zbigniewa Mroczkowskiego i Szkoła podstawowa
nr2 im. Armii Krajowej

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Ilość drużyn 8 lista drużyn turnieju

ilość meczy tutniejowych 24 komunikat końcowy turnieju

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

Stowarzyszenie Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego powstało w 2020 roku dla
sformalizowania działań naszych członków którzy działają na rzecz społeczności lokalnej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Członkowie stowarzyszenia współorganizowali miejską ligę koszykówki w Sierpcu, jak również
turnieje piłki nożnej, badmintona

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

członkowie stowarzyszenie będą pomagali przy zabezpieczeniu turnieju i utrzymaniu czystości
podczas rozgrywek

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. nagrody dla uczestników 4000,0    

2. medale i puchary 1500,0    

3. woda dla uczestników 600,0    

4. sprzęt turniejowy (piłki, ochraniacze,
bazy, )

2400,0    

5. sędziowie 1000,0    

6. obsługa medyczna 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 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,
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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. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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