OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTA/€F.ERFArySP6+NAb

TI

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ
I

e WOtONT^ Rlne lE (Dz, U, +2010

r, Nr 334; pez, 1536)e,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO

Promocja Gminy Blonie na Targach Fit Festival
(odzaj zadania publicznego'z))

XVI Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 01.02.2016 do 31.03.2016

W FORMIE
POWIERZENIA REATIZNEJI ZNDNNIA PUBTIEZNEEO/VVSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ

Burmistrza Blonia
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie pzepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

r.

1) nazwa: HANDS OF STONE -ARMWRESTLING CLUB

2) forma prawna:"r

(

) stowarzyszenie
( ) koscielna osoba prawna

(

(

()

(x

)

spoldzielnia socjalna

) fundacja

) koscielna jednostka organizacyjna

inna... ... ... ...

t-

.

3) numer w Krajowym Rejestze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)
42

- wpis

w ewidencji Powiatu Warszawskiego Zachodniego

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 18.12.2015r,

5) nr

NIP: 118-211-85-28

nr REGON: 363584221

6) adres:
miejscowosd:

BLONIE

ul.: Wyszyfiskiego 6/'16

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:4
gmina:

BLONIE

powiat:8r WARSZAWSKI ZACHODNI

wojew6dztwo: MAZOWIECKIE
kod pocztowy:

7) tel.:503 486

05-870

265

poczta BIONIE

faks. ....................

e-mail: dominikglinski@o2.pl http:// ..................

8)numerrachunkubankoweso:
nazwabanku:
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9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6wl):

a) Eryk Witecki - Kazanecki

-

Prezes Stowarzyszenia

V-ce Prezes Stowazyszenia

b ) Dominik Glifiski

-

c ) Kamil Kryf ski

Sekretarz Stowarzyszenie

-

hf4ta

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercie:e)

Hands Of Stone

- Armwrestling Club

,

05-870 Bt ONIE UL. Wyszyfskiego 6/16

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczqcych oferty (imiQ i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

=
/

Dominik Glifiski, 5m

1

-

486

-

265

2) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnose nieodplatna pozytku publicznego
Zgodnie ze statutem miedzy innymi S 8 pkt. 1, 3, 5, 6, 7.

b) dzralalnosC odplatna pozytku publicznego
STOWARZYSZENIE NIE PROWADZI DZIAT.ALNOSCI ODPT.ATNEJ

13) jezeli oferent /€fer€n€ie prowadzi/pr€rvadzql) dzialalnoso gospodarczq:
a) numer wpisu do rejestru przedsiQbiorc6w
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnejro)

Nie dotyczy

lll. Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Sportowe Hand Of Stone pragnie promowae Gmine Blonie na miedzynarodowej
imprezie Sportwej Fit Festiwal odbywajacej sie w Gdansku w dniach 26-28 lutego 2016r W czasie

tej imprezy odbedq siq Mistzostwa Polski w Armwrestlingu, w kt6rych

8

zawodnikow z blotiskiego

klubu chce wziq6 udzial. Mistzostwa Polski wArmwrestlingu kt6re sa eliminacjami do Mistrzostw
Europy
I Swiata. Na targach Fit Festiwal bQdzie ok. 3 tys. zawodnik6w w r62nych dyscyplinach silowych

oraz ok. 30 tys. widz6w, jest to Swietna okazja do Promocji Gminy Blonie.

2. Opis potrzeb wskazujecych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutk6w
Czlcnkowie sto'l\rarzvszenia Hands Of Stone od wielu lat prywatnie angazuja siQ w dzialalnose
sportowq na terenie Gminy Blonie poprzez organizowanie imprez Armwrestlingowych. chcemy

promowai zdrowy styl zycia popzez silowanie na r?ke czyli Armwrestling oraz wzeciwdziahe
patologiom spolecznym takim jak narkomania i alkoholizm. Czlonkowie stowarzysznie od wielu lat
biorq udzial w Mistrzostwach Polski angazujEc Srodki prywatne, postanowiliSmy zatozyC klub by jako

grupa m6c zwigkszye dzialania na ternie Gminy Blonie i promowa6 jE na tak duzych imprezach jak
targi Fit Festwal

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego
Adresatem orsarxzowanego zadania publicznego sE zawodnicy z terenu Gminy Blonie iWarszawy

doflnansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizailq zadania
publicznego, w-szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki sposob ptzyczyni siQ to do podwyzszenia
zadania.t'l

4. Uzasadnienie potrzeby

5. Informacja, czy w ciEgu ostatnich 5 lat oferenuoferencir) otrzymal/otzymali') dotacje na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z rcalizaqE zadania publlcznego z podaniem inwestycji,
udzielil dofinansowania oraz

dofinansowane

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

. Walka z patologiami i mozliwose rozwijania swoich pasji.
2. Promocja zdrowego isportowego trybu zycia mlodym oraz starszym mieszkaicom
1

' 3. lntegracja spolecznosci lokalnej poprzez wsp6lny udzial w targach sportowych.
4. Promocia Gminv Blonie
7. Miejsce realizacji zadania publicznego
Hala Amber Expo w Gdansku

gminy'

8. Opis poszczeg'6lnych dzialaf w zakresie realizacji zadania publicznegorr)
Etapy realizacji zadania:

1.

Organizacja zadania

2.

Promocja zadania

3.

Realizacja zadania

4.

Podsumowanie i rozliczenie zadania

t

Etap 1 obejmuje:

.

Wfznaczenie

16l

izadai osobowym zobowiqzanym do pzeprowadzenia imprezy

Etap 2 obejmuje:

.
.

Zaprojektowanie i zam6wienie materiel6w promocyjnych tj. koszulki startowe i dresy
Dystrybucja material6w promocyjnych oraz umieszczenie informacji o wydazeniach na
portalach spof ecznosciowych

Etap 3 obejmuje:

.
.

Pzygotowanielogistyczne event'u

Udzial zawodnik6w w imorezie
Etap 4 obejmuje:

.
.
.

Ocena projektu
Nakrecenie filmu podsumowuiqcego event i relacja z imprezy w formie multimedialnej
Finansowe rozliczenie Droiektu i zlozenie

z wvmoqami konkursu.

9. Harmonograml3)
Zadanie oubliczne realizowane w okresie od 0'1-06-2015 do 31-08-2015
Poszczeg6lne dzialania w zakresie
realizowanego zadania publicznegol4)

Terminy realizacji
poszczeg6lnych

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
dzialanie w zakresie realizowanego zadania
publicznego

dzialan

1.

o
.
.

a.

Praceorganizacyjne:
Rozklad obowiqzk6w

Zapewnieniezakwaterowania

01.02.2016

-

HANDS OF STONE -ARMWRESTLING CLUB

19.02.2016

Zakup us.lug oraz koszulek
startowych i dresow

2.
.

Dzialania promocyjne:
Komunikacja event'u na

forach internetowych,
tematycznych

01.02.2016

-

HANDS OF STONE -ARMWRESTLING CLUB

26.02.2015

3.
.

o

Realizacja zadania:
Udzial w Targach Fit Festiwal
Udzial w XVI Mistrzostwach

26.02.2016

-

28.02.2016

HANDS OF STONE

- ARMWRESTLING CLUB

Polskich w Armwrestlingu

4.

Merytoryczne

i

finansowe

rozliczenie imprezy

29.02.2016

-

31.02.2016

HANDS OF STONE -ARMWRESTLING CLUB

10, Zakladane rezultaty realizacji za( ania publicznegoi6

1. Odkrywanie pasji i ich poszezAnie wSr6d mlodych
2. Aktywny tryb zycia

3.
4.

fnieszkaric6w Blonia

lntegracja mlodzie2y na terenie Gminy Blonie
Promocja Gminy Blonie w sqsiednich gminach w calej Polsce

lV. Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj koszt6w:

g

Lp. Rodzaj
koszt6w16)

U)
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,aD

A:

+N
€
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Koszt
calko
wity
(w zl)

€
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z
Z tego z
tego finansowy
do
ch
pokr Srodkow
ycia wlasnych,
Srodk6w
z
wnio z innych
sl(o Zr5del , w
wan tym wplat
ej
i oplat
rtota edresafuirrir

Koszt do
pokrycia
z wktadu
osoDoweg
o, w tym
pracy
spoleczne
j cztonk6w

i
Swiadcze

Koszty
merytoryczne
po stronie
STREET
SPORTS

1

3.

Zakwaterowanie

zawodnik6w

200

usluga

1600

1600

0

ustug
a

480

480

0

800

800

0

1200

0

1600

250

250

0

Oplata Startowa

I

80

Paliwo

z

400

Diety

I

150

zawodnik6w

il.

I

ustug

uslug
a

0

0

0

0

Koszty obslugi
zadania

publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
STREET
SPORTS

1.

Rozliczenie
merytoryczne
finansowe
rmprez

i

50

zl/god
z

0

-t;

ilL Inne koszty,
w tym koszty
wyposa2enia
i promocji po
stronie
STREET

sPoRrs
1.

z

Dresy dla
zawodnik6w

Koszulki
staftowepromocylne
Gminy Blonie

I

200

8

70

Szf.

1600

1600

Szt.

560

560

6 490

5290

M Og6lem:

0

0

1200

0

2. Przewidywane 2r6dla finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji
o/o

5290 zl

81,51

1200 zl

18.49 %

Srodki finansowe wlasnetT,
3

Srodki finansowe z innych Zrodel og6lem (Srodki finansowe
wymienione w pkt. 3-1-3.3)11)

0zl
3.1

wplaty i oplaty adresatow zadania publicznegolT)

3.2

Srodki finansowe z innych Zr6del publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje

uzl
z bud2etu pahstwa lub bud2etu iednostki samorzqdu
terytorialnego, funduszy celowych, i;rodki z funduszy
strukturalnych)17)

0zt

3.3

PozostalelT)

0zt
Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
czlonk6w)
5

0zl
6490 zl

Oo6lem (Srodki wvmienione w pkt 1- 4)

100%

3. Finansowe Srodki z in
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
przyznanie
Srodk6w
o
zostal Ca)

Termin rozpatrzenia

- w przypaoKu
wniosk6w (ofert)
nierozpatzonych do
czasu zloaenia

pozytywnie, czy tez

niniejszej oferty

nie zostalca) jeszcze

rozpatrzonvca)

TAI(NIE')
TAK/NIE1)
TAK/N

IE1)

TAIVNIE')

'-::l'

o":"'"n":::':":'::l:

":

":":' *::::'::

V. fnne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego
1

.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy rcalizaqi zadania publicznego")

Wszyscy czlonkowie Stowarzyszenia, posiadajEcy doSwiadczenie

w zawodach rangi

kralowej

iteqo tvDu imprez na terenie
2. Zasoby veczowe oferenta/oferent6wl) przewidywane do wykorzystania pzy realizacji zadania23)

B?da to przede wszystkim prywatne samochody, sprzQt komputerowy, multimedialny, drukarki, itp.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
kt6re z tych zadan realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).

Organizacja imprez sportowo-kulturowych:
- Dwie edycje Zawod6w Armwrestlingowych o Buchar Burmistrza Blonia podczas Dni Blonia
- Miedzynarodowe Mistrzostwa w Armwrestlingu
- Hands of Stone 2014
ione imDrezv bvlv realizowane we wsD6loracv z omina Blonie

4.

Informacja, czy oferenVoferencil) pzewiduje(-q) zlecac realizacjg zadania publicznego w trybie,
o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie

Oferent nie przewiduje zlecenia realizacji zadania publicznego

O6wiadczam(-y), 2e:
1) proponowane zadanie publiczne
publicznego oferenta/eferent6we;

w calo6ci mieSci sig w zakresie dzialalnosci

pozytku

2) w ramach skladanej oferty pzewidujemy pebieranie/niepobieraniel) oplat od adresat6w
zadania;

3)oferent/efureneiallest/sQgzwiqzany(.ni)niniejszqofertqdodnia3lpa2dziernika20l5r';
4) w zakresie zuilzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzentem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do
system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlozyly stosowne
oSwiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z2OO2 r. Nr 1O1, poz. 926, z p62n. zm.);
5) oferent/€feFeFeitr skladajqcy niniejszq oferte nie zalega(-jq)/zalegiatjd*' .z oplacaniem
nale2nosci z tytutu zobowiqzari podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne"i
Krajowym Rejestrem
6) dane okreslone w czesci niniejszej oferty sq zgodne

z

I

Sqdowym/wlaieinqewide+ejql
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sE zgodne z aktualnym stanem
prawnym

i

faktycznym.

Dominik Glifrski

/ou

oyoi*,

iniL 6nA*i
V-ce Prezes Stowarzyszenia

(podpis osoby upowaznioneJ
lub podpisy os6b uPowaznionYch
do skladania oswiadczeh woli w imieniu oferenta/€{erent6\M')

Data 18-01-2016

Zalqczniki'.

Poswiadczenie zlo 2enia ofer|y2s)

1)

Niepotzebne skre5li6.

,)Rodiajem zadania

jest jedno lub wiecej zadaf publicznych okreslonych

w art. 4

kwietnia 2OO3 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

3)KaZdy

z

ustawy

z

dnia

oferent6w skladaiqaych ofertQ wsp6lna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci

24

dolqczaiA

wlasciwe pola.

a)Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzedowej, podmiotu, iednostki organizacyjnej okreslonq na
podstawie obowiqzujqcych pzlpis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne ijednostki organizacyjne
Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej
stosunku Paistwa
podstawie pzepis6w
dzial4ecg

na

o

do

polskiej,'; stosunku Paistwa do in;ych kosciol6w izwiazk6w wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolnosci sumienia i
publicznego,
po2ytku
uczniowskie kluby sportowe,
prowadzenie
dzialalnolci
jeZeli
obejmujq
ich
cele
statutowe
wyznania,
oc'hotnicze stra2e pozarne oraz inne. Nale2y zaznaczy6 odpowiednia forme lub wpisa6 innq.

5)Podad nazwe \,vla6ciwego rejestru lub ewidencji.
W zale2nosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
7)
Osiedle, sotectwo l-ub in;a jednostka pbmocnicza. Wypelnienie nie obowiqzkowe. Nalezy wypelni6, iezeli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma by6 realizowane w obrQbie danejjednostka

6)

rr

