
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) W zakresie wspierania i upowszechniania Kultury fizycznej i sportu 

 
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 

 
Stowarzyszenie: Uczniowski Klub Sportowy „Komorów”, 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000231967 

Siedziba: 05-806 Komorów Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 

Adres do korespondencji: ul. Warszawska 18, 05-807 Podkowa Leśna 

Nazwa i nr konta: Volkswagen bank 78213000042001026262240001 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

Agnieszka Jagiełło tel.693620988 

mahjagiello@gmail.com 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych Gminy Michałowice 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

10.01.2022 Data  
zakończenia 

28.02.2022 

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

Zadaniem tym jest prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. U dzieci i 

młodzieży są tworzone dwie grupy z racji posiadanych umiejętności tzn. jedna grupa początkująca i druga grupa zaawansowana. Dla 

każdej z grup prowadzone są osobne treningi. Zaś u dorosłych są zajęcia praktyczne polepszające umiejętności techniczne, które 

dzięki odpowiedniej opiece i koordynacji mogą być właściwie realizowane. Zadaniem jest organizowanie pozalekcyjnego życia 

dzieci i młodzieży,  rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, udziału w rozmaitych turniejach oraz zawodach, nauka i 

ćwiczenia rozwijające umiejętności praktyczne,  angażowanie dzieci i młodzieży do rozmaitych form aktywności ruchowej 

dostosowanych do wieku i stopnia zaawansowania, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez kontakt i 

obcowanie z rówieśnikami oraz wykwalifikowanym zespołem pedagogiczno – trenerskim, jak również jest to  upowszechnianie i 

popularyzacja tenisa stołowego na terenie Gminy Michałowice. 

Dodatkowo tego typu zajęcia zwiększają umiejętności poszczególnych zawodników dzięki czemu możliwa staje się 

konkurencja z potęgami tenisowymi takimi jak Bogoria Grodzisk Mazowiecki, czy Nadarzyn. 

Miejsce realizacji zadania publicznego to Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 

Komorów. 

Przeprowadzenie zajęć sportowych będzie zgodne z aktualnymi limitami w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów  w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii oraz kolejnymi 

bieżącymi wytycznymi dotyczącymi infrastruktury sportowej w czasie pandemii COVID-19.  

 

 
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.  



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Prowadzenie zajęć z tenisa stołowego dla dzieci i 

młodzieży 
6 godzin tygodniowo ( 2 grupy po 3 

h) 

Każda grupa do 10-u osób 
Lista obecności, test sprawności z robotem  

Otwarte zajęcia sportowe z tenisa stołowego dla 

osób dorosłych  
4,5 godziny tygodniowo 

Grupy 20-25 osób 
Lista obecności, test sprawności z robotem  

 
 

  

 

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

           Realizacja podobnych działań w latach 2010-2021 Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów” tj. 

prowadzenie zajęć i organizacja turniejów. Klub posiada duże doświadczenie w realizacji tego typu zadania 

publicznego, przez co zajęcia są na wysokim poziomie szkoleniowym. Każdego roku pojawiają się nowi 

miłośnicy tenisa stołowego, którzy zaczynają szkolenie od podstaw lub doskonalą swoje umiejętności i 

rozwijają się w zakresie technicznym. Kadra prowadząca i koordynująca zajęcia sportowe jest z wieloletnim 

doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami oraz cieszy się powszechnym uznaniem wśród wszystkich 

uczestników. 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 
dla dzieci i młodzieży 

3000   

2. Koordynacja i opieka nad otwartymi 
zajęciami z tenisa stołowego dla osób 
dorosłych 

3000   

3. Treningowy sprzęt i osprzęt: roboty do 
treningów, zbierająca siatka do 
treningów, piłeczki treningowe 

3500   

4. Księgowość, kadry i płace 500   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000 0 

 
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. 

                                                 Data 03.01.2022 r. 
Prezes Zarządu Klubu Marcin Jagiełło  
Sekretarz Zarządu Klubu Aleksander Romaszko 
 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  



woli w imieniu oferentów)  


