OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZN EGO

Data i miejsce zloZenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

oFERTA/M
oRGANTZACJT POZARZADOWEJ(-YCHyPODMTOTU ( 0W; O
USTAWY Z DNIA24 KWIETNIA2OO3 T. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. 22010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO

UPOWSZECHNIANIE KURURY FZYCZNEJ I SPORTU
( rodzaj zadania pu blicznego2))
Promocja aktywnego wypoczynku dla dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Blonie
(tytul zadania publicznego)

w okresie 90 dni od podpisania umowy
W FORMIE
SPI ERAN IA REALIZACJ I ZADAN IA

PUBLICZNEGO "

PRZEZ

BURMISTRZ BI,ONIA
(organ administracji publicznej)
s

krad a n a

n

a

ood stawi

91rffi

;"X'r',?,l

'ol';:U"i
Jrfr

:'WJ#l'3,24

kwi etn i a 2 0 0 3 r

t. Da ne oferenta/e$e+e,nt6{#1
1

)s)

KLUB SPORTOWY,,BLONIANKA"

) nazwa:

2) forma prawna:o)

()fundacja
stowarzyszenie
( ) koScielna osoba prawna
( ) koScielna jednostka organizacyjna
( ) sp6ldzielniasocjalna () inna...

(X)

3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewideneji+s)

0000128709
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6t 25.04.2007
5) nr NIP:

1181898174 nr REGON: 011901246

6) adres:
miejscowoSd: Btr

ONIE ul.: LEGIONOW

3,A.

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) brak

gmina BLONIE powiats) WARSZAWSKI ZACHODNI
woj ew6dztwo

MAZOWIECKIE

kod pocztowy: 05-870 poczta:
7) tel.:

503149879, faks:

e-mai | :

BLONIE

..........

blonianka@onet.pl http:// bloniankablonie. futbolowo.pl

8) numer rachunku bankowego: 89 80150004 0052 1299 2050 0002
nazwa banku: WARSZAWSKI BANK SPOLDZIELCZY
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania efspsnts/eferelq+6\#s'
a) Prezes Hubert Liszkiewicz, dow6d osobisty nr.: ARV964573
b) Skarbnik Dariusz Chrzqszczewski, dow6d osobisty nr: AKW 995298
c) ... ...
10) nazwa, adre-s. i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpoSrednio wykonujqcej zadanie, o kt6rym
mowa w ofercie:s)

NIE DOTYCZY
11) osoba upowaZniona do skfadania wyjaSniefi dotyczqcych oferty (imig
kontaktowego)

Hubert Liszkiewic z

-

503 14987 9

i

nazwisko oraz nr telefonu

12) przedmiot dzialalnoSci pozytku publicznego:
) dziafalnoSc nieodptatna pozytku publicznego

propagowanie sportu w zakesie gry w pitkg no2n4wSr6d mieszkaric6w gminy
udzial w zawodach sportowych
prowadzenie zajpi rekeacyjno-sportowych
szkolenie dzieci i mlodzieLry w zakresie pitki noZnej
wsp6lpraca z innymi organizacjami sportowymi
organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodzie?y

) dzialalno56 odplatna pozytku publicznego

Klub nie prowadzi dzialalnoSci odplatnej.

1

3) jezel i oferent

/efuasn€ir ) prowadzi/prewaCzql ) dziala

I

n

o56 gos pod a rcz4

a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w NIE DOTYCZY
b) przedmiot dzialalno6ci gospodarczej NIE DOTYCZY

ll.

Informacja

o

sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej'"'

NIE DOTYCZY

lll. Szczeg6lowy zakres rzeczory zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Kr6tka cha

kup sprzgtu sportowego i specjalistycznych przybor6w do szkolenia mlodych adept6w pitki
i, kt6ry wplynie na poprawQ jakoSci trening6w Reprezentacyjne stroje sportowe zapewni4
wodnikom estetyczny r,vygl4d, a jednocze6nie wlaSciwy wizerunek w promocji Gminy Btonie.

2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznoS6 wykonania zadania publicznego, opis ich pzyczyn
oraz skutk6w
Gminie Blonie istnieje zapotrzebowanie na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy.
iqcia z pilki noznej cieszq sig wSr6d najmlodszych mieszkahc6w ogromny zainteresowaniem, dlatego
jest wyjSd naprzeciw ich oczekiwaniom. Sprzqt treningowy znacznie ulatwi prowadzenie zajq6,
mozliwiw ciekawy i profesjonalny spos6b ich poprowadzenie. Skutkiem zakupu sprzqtu do trening6w
efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie zajgd treningowych. Zakup stroj6w
nych dla druZyn, kt6re biorE udzial w rozgrywkach przyczyniq sig do promocji Gminy Blonie.

adresat6w zadania
izadania s4dzieci imlodzieL z Gminy Blonie, kt6re regularnie bior4udzial w
jEciach treningowy zzak;.esu pilki noznej orazteptezentujqGming Blonie w rozgrywkach
azowieckiego Zwiqzku Pilki Noznej oraz innych lokalnych turniejach.
3.

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania
publicznego, w szczeg6lno6.ci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni sig to do podwy2szenia
standardu realizacji zadanla. "'

4.

NIE DOTYCZY
Informacja, czy w ciqgu ostatnich 5 tat oferenU€fe+e{+ci1) otzymaye+eymatil) dotaclg na
dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re
zostaly dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji . "'

5.

NIE DOTYCZY

6. Zakladane cele

zadania

ich real

popularyzacja i upowszechnianie aktywnego trybu Zycia poprzez organizowanie zajgc rekreacyjnoksztaltowanie i rozbudzanie w mlodych ludziach zamilowania do uprawiania sportu i rywalizacji
nauka idoskonalenie gry w pilkg noznq
wprowadzen ie nowatorskich metod tren i n gowych
dostosowanie sprzqtu treningowe do wieku dzieci i mtodziezy uczestniczqcej na zajqcia
promocja Gminy Blonie na arenie krajowej
poprawa wizerunku
godne reprezentowanie Klubu iGminy Blonie

Miejscem realizacji zadania w zakresie wykorzystania sprzqtu sportowego bgdzie przede wszystkim
iew6dztwo Mazowieckie oraz inne wojew6dztwa w kt6rych organizowane bgdq obozy sportowe

dzialafi w zakresie realizac izadania
Zakup sprzgtu treningowego orcz stroj6w sportowych

9. Harmonograml3)
Zadanie publiczne realizowane w okresie 90 dni od daty podpisania umowy
Poszczegolne dzialania w zakresie

Ierminy realizaqi

erent lub inny podmiot odpowiedzialny za

"ealizowanego zadania

roszczegolnych

ialanie w zakresie realizowanego zadania

rubliczneqola)

lzialah

blicznego

Zakup spzgtu sportowego i dres6w

)0 dni od daty

'eprezentacyjnych do realizacji
zadai treningowych

1

0. Zakladane rezu ltaty

rea I izacj

BTONIANKA

lodpisania umowy

i zada n ia pu bl iczn egol

5)

rezultatem realizacji zadania publicznego jest rozw6j szkolenia w zakresie pilk
i dzieci i mlodzie?y z Gminy Blonie. Uzyskana dotacja umoZliwi podniesienie jakoSci zaj
reningowych poprzez zakup nowe sprzgtu sportowego przystosowanego dla najm
>ilkarzy.

zakupionego sprzgtu sportowego bEd4 korzystaly wszystkie grupy pilkarskie zrzeszone w Klubi
Blonianka. Ponadto Klub bgdzie wykorzystal sprzEt w organizacji imprez rekreacyj
w Srodowisku lokalnym ti. Dni Blonia czy Olimpiada Przedszkolak6w.
lub regularnie bierze udzial w meczach, turniejach i obozach sportowych gdziebpdzie kor
stroi6w sportowych z herbem Gminy Blonie, co przyczyni sip do promocji naszei Gminy.

lV. Kalku lacja przewidywanych koszt6w realizacj i zada n ia publicznego

1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w:

-p

lo56

lodzaj koszt6w16)

(oszt

edno ednostkow
itek r (w zl)

lodzaj

(oszt

:

niary

:alkowity
w zl)

I

tego do
)okrycia
vnioskowanej

lotacji

wa)

tego z
inansowych
;rodk6w
vlasnych,
;rodk6w
: innych 2r6del
v tym wplat i
rplat adresat6vl
:adania
lublicznegolT)
w zl)
:

(oszt oo
rokrycia
l wkladu
)so0owego,
v tym pracy
ipolecznej
;zlonk6w
Swiadczef
volontariuszy
(w zl)

(oszty merytoryczne18) po stronie
(S BI-ON IANKA (n azwa Oferenta)1e)
l)Sprzgt treningowy

1

5 000 zt

Komplet

5000 zl

5 000 zl

0zt

0zl

Z)Stroje reprezentacyjne

1

7 000 zl

komplet

7 000 zl

5 000 zl

20OO zl

0zl

12 000 zl

10 000 zl

2000 zl

0zl

tl

(oszty obslugi20) zadania publicznego,
ym koszty administracyjne po stronie

(S Blonianka(r azwa Oferenta)le)

.

r)-

tl

nne koszty, w tym koszty wyposa2enia
lromocji po stronie KS Blonianka
'nazwa Oferenta)1e)

i

:

r)r)-

)g6lem:
IV

2. Przewidywane 2r6dla finansowania zadanla publicznego

ffnioskowana kwota dotacii
10 000,00 z

lrodki finansowe wlasne ")
2 000.00 z

83,33

0l

16,67 0l

irodki finansowe z innych 2rbdel og6lem (Srodkifinansowe wymienione
v pkt. 3.1-3.3)11)
3.1

0,00

0l

0,00

0l

0,00

0l

0,00 z

0,00

0l

0.00 z

0.00

0l

100,00

0l

0,00 z

vptaty i oplaty adresat6w zadania publicznego''
0.00 z

5.2

,.J

lrodkifinansowe z innych 2r6del publicznych (w szczegolnoSci: dotacje
: budzetu pahstwa lub budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
'unduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)"'
lozostalet'

0,00 z

ffklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
:zlonk6w)

)golem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)
12 0Q0,00 z

3. Finansowe Srodkiz innych 2r6del publicznych2l)
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finans6w publicznych

Kwota Srodk6w
(w zt)

Informacja o tym, czy
Termin rozpalzenia,wniosek (oferta)
w przypadku wnioskow
o przyznanie Srodk6w (ofert) nierozpatrzonych do
zostal (-a)
czasu zloZen ia n in iejszej
oferty
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy teZ nie
zostal(-a) jeszcze
rozoatrzonv(-a)
TAK/NIE.,

TAKNIE"
TAK/NIE.I

TAI(NIE'

Uwagi, kt6re mogq miei znaczenie przy ocenie kosztorysu:

BRAK

V. Inne wybrane informacje dotycz4ce zadanla publicznego
1. Zasoby kadrowe

pzewidywane do wykorzystania pny realizacji zadania publicznego22)

renetzy:
Hubert Liszkiewicz - trener UEFA B , instruktor pitki noznej
Maciej
- trener UEFA B , instruktor pilki noZnej
Mateusz Zebrowski - trener UEFA B , instruktor pilki noZnej

Pster

lontariusze:
Cie6lak Maciej
Rusinowicz Maciej
Cbr zqszczewski D ariu sz

2.Zasoby zeczowe efsrsnh/€if€+en+6w1)przewidywane do wykozystania przy realizacji zadania23)
lokalowe:
szatnie w iloSci sztuk 5 (stan techniczny - dostateczny)
natryski w iloSci sztuk 4 (stan techniczny - dostateczny)
toalety w iloSci sztuk 3 (stan techniczny - dostateczny)
Swietlica (stan techniczny - dostateczny)

3.

Dotychczasowe do5wiadczenia

w

realizacji zadart publicznych podobnego rodzaju

wskazaniem, kt6re z tych zadafi realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq).

ub Sportowy ,,Blonianka" ma doSwiadczenie w realizacjr zadaf w zakresie upowszechniania
-rltury frzycznej i sportu na terenie Gminy Blonie. Od lat klub otrzymuje dotacja z Gminy
lonie na organizacjE czasu wolnego dzieci i nilodzie?y w formie prowadzenia szkolenia w pil
j, zajpt i trening6w w zakresie sportu i rekreacji w pilce noznej. Ponadto Klub otrzymywal
je z Gminy Blonie na organizacje imprez rekreacyjno-sportowych oruz oboz6w sportowych.
wlasnym zakresie Klub r6wnie? organizuje turnieje i pikniki sportowe dla mieszkafc6w
iny Blonie.

(ze

4.

lnformacja, czy oferenVefe+eneil) przewiduje@ zlecal realizacjg zadania publicznego w trybie,
o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po21'tku publicznego
i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY
O6wiadczam (-y),2e:
proponowane .,zadanie publiczne
caloSci mie6ci sie
zakresie dzialalnoSci po2ytku publicznego
ofe renta/efe+entew'' ;
2) w ramach sktadanej oferty pzewidujemy pebieranie/niepobieraniel) oplat od adresat6w zadania;
3) oferenUefe+enei'' jesVsq''' zwiqzany(-ni) n iniejsz4 ofertq do dnia 3 1 .1 2.201 4r.

1)

w

w

4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,

pzetwarzaniem

i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane
dotyczq, zlo2yty stosowne o5wiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 1 0'l,.poz. 926, z p62n. zm.);
5) oferenVe{erenei*' skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega {-jdl+ateg€tjd" oplacaniem nale2no6ci z tytulu
zobowiqzari
';
6) dane okreSlone w czgsci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wlaSei*r1+,*idenejq+);
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z
stanem prawnym i faktycznym.

z

podatkowych/

KIUB

SPORTOWY
BLONIANKA

05-870 Blonic, ul. Legioa6w 3A

NIP

1181898174

a*(fT
(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaZnionych
do skladania oSwiadczeh woli w imieniu
oferenta/efe+ent6w1)

Data

30.05.2014 BI-ONIE

Zatqczniki:
1, Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innege rejestru lub ewideneji2a)
2. Przykladowy sprzgt treningowy
3. Przyklad owa wizua izacja d res6w repreze ntacyj nych
I

'/ Nieootrzebne skreSli6.
2)Rodza.len

zadaniajestjedno lub wigcej zadari publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dziaialno5ci
pozytku publicznego i o wolontariacie.
").Ku2dy z oferent6w skladaj4cych ofertp wsp6ln4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czaj4 wla5ciwe pola.
o)
Forma prawna oznacza formg dzialalno5ci organizacji pozarzqdowej. podmiotu, jednostki organizacyjnej okre5lon4 na podstawie
obowi4zuj4cych przepis6w, w szczeg6lno5ci stowarzyszenie fundacje, osoby prawne ijednostki organizacyjne dzialajqce na
podstawie przepis6w o stosunku Panstwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych
koSciol6w zwi4zk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoSci sumienia wyznani4 jezeli ich cele statutowe obejmujq
prowadzenie dzialalnoSci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze po2ame oraz inne. Naleiry zaznaczy(
odpowiedniEformE lub wpisad innq.
" Podad nazwg wlaSciwego rejestru lub ewidencji.
"/ W zale2noSci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
" Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowi4zkowe. Nale2y wypelnii jeaeli zadanie publiczne
proponowane do realizacji ma byd realizowane w obrpbie danej jednostki.
"'Nie wypelniai w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
o)
Dotyczy oddziat6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnid jeSli zadanie ma byd
realizowane w obrpbie danej jednostki organizacyjnej.
r0)
Nalezy okreSlid czy podstaw4 s4 zasady okeslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko
oferty wsp6lnej.
tt)
Wypelnii tylko w przypadku ubiegania siq o dofinansowanie inwestycji.
t') Opit musi byd
sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej naleQ wskazad dokladny podziat dzialah
w ramach realizacji zadania publicznego miEdzy skladaj4cymi ofertg wsp6ln4.
''/ W harmonogramie naleZy poda6 terminy rozpoczqcia i zakofrczenia poszczeg6lnych dzialah oraz liczbowe okreilenie skali dzialan
planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba Swiadczeri
udzielanych tygodniowo, miesiEcznie, liczba adresat6w).

i

i

i

-

'-'Opis

zgodny z kosztorysem.

rs)

Nalezy opisad zakladan e rezultaty zadania publicznego - czy bpd4 trw ale oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni sig do
rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzi j ego negatywne skutki.
16)
Nalezy uwzglpdnid wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnoSci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzeh.
r7)
Dotyczy jedynie wspierani a zadaniapublicznego.
t8)
NaleZy wpisaC koszty bezpoSrednio zwiqzane z celem realizowanego zadania publicznego.
re)
W przypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dol4czaj4do tabeli informacjg o swoich kosztach.
2o)
z wykonywaniem
Nalezy wpisaC koszty zwiqzane z obslug4 i administracj4 realizowanego zadania. kt6re zwi4zane sq
dzialah o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslug4 finansow4 i prawn4 projektu.
2r)
Wypelnienie fakultatywne - umo2liwia zawarcie w umowie postanowieni4 o kt6rym mowa w $ 16 ramowego wzoru umowy,
. . w sprawie wzoru
stanowiqcego zalqcznik nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia . . . .. .
oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego orazwzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.
22)
zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz okwalifikacjach

.....

Informacje

o

kwalifikacjach os6b, kt6re bgd4

wolontariuszy. W przypadku oferfy wsp6lnej nale?y przyporzqdkowai zasoby kadrowe do dysponuj4cy.ch nimi oferent6w.
23)
Np. lokal, sprzEt, materialy. W przypadku oferty wsp6lnej nale\ przyporzqdkowad zasoby rzeczowe do dysponuj4cych nimi
oferent6w.
'o) Odpis musi byC zgodny z aktualnym stanem faktycznym
25)

i prawnym,niezaleLnie od tego, kiedy zostal wydany.

Wypelnia organ administracji publicznej

10

I

Identyfikator wydruku :

RSI L287 09 I 5
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120L40602t54177

CENTMLNA INFORMAC]A KMJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRATOWY REJESTR SADOWY
Stan na dzieri 02.06,2014 godz.75:4t:17

Numer KRS: 0000128709
powiadajqca od pisowi a ktua I nem u
z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOTECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDAC'I ORAZ SAMODZIELNYCH PU BLICZNYCH ZAKI.AD6W OPTCTI ZDROWOTNEJ

Informacja

od

poDMror NrEwprsANy Do

REJESTRU

Dzial

rnzrosrqeronc6w

1

STOWAMYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
REGON: 011901246. NIP: KLUB SPORTOWY "BI-ONIAN KA'

)r!iq4

REIESTR STOWARZYSZEru

rUlrURv

FIZYCZNEJ

I ZWIAZKOW

SPORTOWYCH DZrAr. "A" POZ, SKF"A"

130 sAD WOJEWODZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAL CYWILNY

I

REJESTROWY

kraj POLSKA, woj. MMOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI ZACHODNI, gmina BtONIE, miejsc. BLONIE
I

4,Ad rep. q !i6. ny.

ul. LEGIONOW, nr3A, lok.

ffi rna.tourej

12-09-1996

R.

--,

miejsc, BtONIE, kod 05-870, poczta BtONIE, kraj POLSKA
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