
WZÓR 

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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

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

Nazwa:  UKS Akademia Koszykówki Komorów  

Numer w rejestrze Uczniowskich Klubów Sportowych w Pruszkowie: 60 

Adres siedziby : Dąbrowskiej  12/20     05-806 Komorów  

Numer konta : 85 1240 6380 1111 0010 7621 1329 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

Grzegorz Tomaszewski  tel.:   602617004 

Adres e-mail:   ukskomorow@op.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Sport i rekreacja to zdrowie  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

10.01.2021 Data  
zakończenia 

10.02.2021 

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

Wszystkie działania podczas realizacji zadania ‘Sport i rekreacja to zdrowie  „ będą bezwzględnie realizowane 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami i ograniczeniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej .  Zajęcia  

będą prowadzone w zgodzie z aktualnymi wymogami  ministerialnymi i sanepidu panującymi w naszym kraju. 

Dotyczyć to będzie wszelkich obostrzeń związanych z bezpieczeństwem uczestników . Takich jak na przykład 

ilość osób, dezynfekcja miejsca i sprzętu, własne picie każdego uczestnika, odpowiednia ilość ćwiczących , 

adekwatna z przepisami ilość osób w grupach ćwiczebnych czy zakwaterowania i wyżywienia,  wyposażenie w 

maseczki czy szeroko pojęte bezpieczeństwo związane z unikaniem kontaktu podczas przywitania bądź 

pożegnania. 

W ramach zadania uczestnicy udadzą się na zorganizowane zgrupowanie szkoleniowe -  obóz zimowy od 

                                                 
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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



10.01.2021 do 17.01.2021 w którym będą realizować materiał szkoleniowy przygotowujący do 

współzawodnictwa sportowego . Uczestnicy obozu dzięki treningom będą hartować swoje ciało jak i 

wychowywać się przez sport ucząc współpracy w grupie, samodzielności , dokładności , wytrwałości.  Ilość 

uczestników w trakcie ustaleń. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
1 treningi specjalistyczne 

koszykarskie na zorganizowanym 

zgrupowaniu szkoleniowym 
 

Uczestnicy  Testy koszykarskie  

 
2 treningi specjalistyczne 

motoryczne na zorganizowanym 

zgrupowaniu szkoleniowym 
 

Uczestnicy  Testy sprawności ogólnej   

3 Zakup suplementów  na 

zorganizowanym zgrupowaniu 

szkoleniowym 
 

Uczestnicy  Faktura 

4 Udział w zorganizowanym 

zgrupowaniu szkoleniowym - obozie 

zimowym 

Uczestnicy  Faktura  

5 Korzystanie z obiektów 

sportowych na zorganizowanym 

zgrupowaniu szkoleniowym 

 

Uczestnicy  Faktura  

 

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

Dzięki wsparciu Gminy Michałowice , pasji trenerów i zawodników jesteśmy jedynym klubem w Polsce który 

ma dwa zespoły w elitarnej lidze EYBL w dywizji pierwszej Wynika to właśnie ze wsparcia. W ubiegłych 

latach  2019 jak i 2020  otrzymaliśmy dotacje z Gminy Michałowice na realizację zadań publicznych. 

Wykonywaliśmy liczne projekty w tym : Na sportowo czyli zdrowo ,  Z historią za Pan Brat . Projekty te 

propagowały zdrowy styl życia i krzewiły aktywność wśród naszej społeczności w Gminie Michałowice.   W 

minionym 2020 roku   UKS Akademia Koszykówki Komorów  jest  mistrzem województwa  w kategorii 2006 i 

zdobywcą licznych medali na turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych  co racji wielkości województwa 

oraz wysokiego poziomu koszykówki na Mazowszu na tle kraju jest ogromnym sukcesem oraz potwierdzeniem 

dobrze wykonanej pracy przez drużynę zawodników i trenerów.  

Jest tak dzięki wsparciu Gminy Michałowice która umożliwia nam szkolenie, wychowywanie dzieci przez sport 

i udział w rozgrywkach ligowych. 

 
 
 
 
 
 
 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport na zorganizowane 

zgrupowanie szkoleniowe 

 

2000   

2. Zakwaterowanie i wyżywienie na 

zorganizowanym zgrupowaniu 

szkoleniowym 

 

3000   

3. Wynajem hal sportowych i siłowni 

na zorganizowanym zgrupowaniu 

szkoleniowym 

 

4000   

4. Ubezpieczenie uczestników na                              

zorganizowanym zgrupowaniu 

szkoleniowym 

 

300   

5.      Prowadzenie zajęć specjalistycznych z 

crosfitt    na  zorganizowanym zgrupowaniu 

szkoleniowym 

 

1000   

6 Suplementy diety sportowej  dla 

uczestników na zorganizowanym 

zgrupowaniu szkoleniowym 

 

1200   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11500 10000 1500 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), 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, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
Grzegorz Tomaszewski – Prezes Klubu                                                 Data 4.01.2021 r. 
 
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


