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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: Ochotnicza Straż Pożarna w Ozorowie, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000187825, Kod pocztowy: 08-114, Poczta: Skórzec, Miejscowość: Ozorów, Ulica: brak,
Numer posesji: 47, Województwo:mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Skórzec, Strona www:
https://pl-pl.facebook.com/Osp.Ozorow/, Adres e-mail: osp.ozorow@o2.pl, Numer telefonu:
508166205,
 
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)

Paweł Rojek
 
Adres e-mail: osp.ozorow@o2.pl Telefon: 508166205

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja zawodów sporowych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.05.2021 Data
zakończenia

29.07.2021

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

Druhowie Osp Ozorów, zorganizują dwa zawody sportowe. Pierwszy turniej piłki nożnej, oraz drugi
turniej tenisa stołowego. Przewidywana liczba uczestników to minimum 25 osób (dzieci i młodzieży
). Zostanie zorganizowane 4 spotkania dwa treningowo organizacyjne oraz dwa- zawodu.
Planowana ilość godzin treningowych i godzin zawodów 10. . W ramach spotkań prowadzona bezie
również edukacja mająca na celu upowszechnianie zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, ochrony
przeciwpożarowej oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Miejsce realizacji

Ozorów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników 25 lista osób oraz pisemna
zgoda rodziców na udział w
drużynie.

liczba treningów 2 lista obecności, fotorelacja

liczba zawodów 2 lista obecności, fotorelacja

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

Osp Ozorów jest jednostką powstałą w 1919 roku. Dziś nasza jednostka liczy 35 druhów z czego 17 z
ukończonym szkoleniem postawnym strażaków ratowników oraz 10 z ukończonym kursem
podstawowym pierwszej pomocy. Jesteśmy aktywną jednostką biorcom udział w akcjach
ratowniczych oraz życiu społecznym mieszkańców Ozorowa oraz Gminy Skórzec. Nasza jednostka co
roku bierze udział w gminnych zawodach sportowo -pożarniczych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Co roczna organizacja drużyny sportowej, oraz udział w zawodach sportowych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

druhowie OSP Ozorów , samochód lekki pożarniczy Żuk, paliwo ze środków gminnych, akcesoria
pożarnicze, akcesoria szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup nagród za udział w zawodach w
zawodach- ubrania sportowe

4 000,00    

2. Zakup nagród za pierwsze miejsce 5 000,00    

3. Praca ochotników Osp Ozorów 192
godzin x 20 zł.

3 840,00    

4. Zakup prowiantu dla uczestników. 1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 840,00 10 000,00 3 840,00

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* ;
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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. 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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