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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI 

POUCZENIE co do sposobu wypethiania oferty: 
Ofertç naley w,peInk w,4qcznie w bialdi pustych polach, zgodnle z fristrukami u mies=onymi przy poszegOlnych polach 
oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdk, np.: p 	an/n bien€' oznaa, be naley *re 	nw1adwq odpced±, pozostawiajc 
prawidtowq. Przykad: ,,pobi erp n ie*/n iepobieran ie* .  

I. Podstawowe informacje o zlozonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do ktorego adresowana jest oferta 

I BURMISTRZ ZAWICHOSTU Katarzyna Kondzio1ka 

2. Rodzaj zadania publicznego" NSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

umer ewidencyjny-5/SKF/2007 Starosty Sandomierskiego 
lub Sportowy "PowiIe" 

NadwiIañska 1 
7-630 Zawichost 

2. Dane osoby upowaznionej do skiadania 

	~ rkadiusz
dam Jakubczyk-tel. 781-206-965 wyjanieñ dotycz4cych oferty (np. imi nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektroriicznej) 	Tutak - tel.695-364-336 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytut zadania publicznego I Bieg 8wiQtojaftki w Zawichocie - szczIiwa SiOdemka 

2. Termin realizacji zadania pubhcznego 2 Data 	
. 14-06-2019 

Data 
rozpoczcia zakonczenia 31-07-2019 

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

Zorganizowanie przedsiwzicia sportowo - rekreacyjnego towarzyszcego plenerowej otwartej 
imprezie rekreacyjno-kulturowej opartej na Iokalnej tradycji zwizanej z poto±eniem Gminy - 

WIANKI Zawichost 2019. 

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadañ okrelonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaaInoci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pO±n. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie moze byá du±szy niz 90 dni. 



4. Opis zaktadanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezutatu 
Planowany poziom osigniçcia 

rezultatôw (wartoó 
SposOb monitorowania rezultatów I ±rOdio 

docelowa)  
informacji o osigniqciu wskaznika 

?.organizowanie i przeprowadzenie 	- PIanujesi, ze w biegu Wyniki oraz iloô zawodnikôw na stronie firmy 

Biegu ulicznego oraz nordic walking jest wystartuje 80 zawodników mierzcej czas PROTIMER.PL oraz na 
ormq propagowania sportu a w stronie internetowej. 
szczegôlnoci biegania na terenach 
miejsko-wiejskich , gdzie nie byto do tej 
pory takiego typu imprez 	Odbiorcami 
tadania publicznego b (~dej w gôwnej 
mierze mieszkañcy gminy Zawichost.  

r5 Krótka charakterystyka Oferenta, jego dowiadczenia w realizacji dziatañ planowanych w ofercie oraz zasobów, które  bQdq 
wykorzystane w realizacji zadania 

Doswiadczenie w realizacji dziatah planowanych w ofercie : Oferent czyli KIub Sportowy ,,POWISLE" 
Zawichost przeprowadza) od kilku lat zadanie publiczne pt: Zorganizowanie systemu szkolenia 
sportowego dzieci i mtodziezy oraz utrzymanie plyty boiska stadionu. Przy realizacji zadania 
publicznego Biegu planuje si zabezpieczeniu trasy zaangazowanie funkcjonariuszy Ochotniczych 
Strazy Poarnych , Pogotowie Ratunkowe Policja oraz wolontariuszy. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztOw realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu WartoC 
PLN 

Z dotacji Z innych 

zrOdet 

1. Medale  1120,00  

2. Koszulki 370,00  

3. Torby papierowe 160,00 

4. Woda mineralna 160,00 

5. Batony energetyczne 240,00  

6, Positek 1200,00  

7. Pomiar czasu 1800,00  

8. Inne 450,00  

Suma wszystkich kosztOw realizacji zadania 5500,00 5500,00 0 

V. Owiadczenia 

Owiadczam(-my), e: 

1) proponowane zadanie publiczne bçdzie realizowane wytqcznie wzakresie dziaalnoci po±ytku publicznego oferenta(-ãW) 
2) pobieranie §wiadczeh pieniçznych bdzie siQ odbywaô wyqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoci poytku 

publicznego: 
3) oferent* / o * skadajqcy niniejszq ofertQ nie za l ega(j4* / ,_ g.ai44.* z oplacaniem naIenoci z tytutu zobowiqzañ 

podatkowych; 
4) oferent* / of6ni* sktadajqcy niniejszq ofertQ nie zaIega(4)*  I  aI2a4)*  z optacaniem nale±noci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne; 
5) dane zawarte w czci II niniejszej oferty sq zgodne z 	 / innq wtaciwq ewidencjq*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a takze wprowadzaniem ich do systemów inform atycznych, osoby, ktOrych dotyczq te dane, ztoyty stosowne owiadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 .... SEKRMI~Kr; 
................. 

osôb upowaznionych do sktadania owi 
woli w imienlu oferentOw) 

j. 
FtU& ... 

iA I 27-eo Z.MIe 

Data .....06 


