OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1 i 2 USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2016 R.
POZ. 239 i 395)
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.
Zaznaczenie "*" np.: "Krajowym Rejestrze sądowym*/właściwą ewidencją*" oznacza, że należy
skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: "Krajowym Rejestrem
Sądowym*/właściwą ewidencją*

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

3. Tytuł zadania publicznego

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej, Taekwondo
Olimpijskiego oraz triathlonu.

4. Termin realizacji zadania publicznego

Data
rozpoczęcia

2019-01-01

Data
zakończenia

2019-12-31

II. Dane oferenta (-tów)
1. Nazwa oferenta (-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do
korespondencji
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Nazwa: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka", nr ewidencyjny: 31/211, Kod pocztowy: 85-796, poczta:
Bydgoszcz, Miejscowość: Bydgoszcz, Ulica: Generała Fieldorfa NilaNumer posesji: 13Adres do korespondensji jest taki
sam jak adres oferenta
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób
Dane kontaktowe:
upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty Adres Email: golembiewski@liceumxv.edu.pl, Numer
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu)
telefonu: +48607721000;
Numer faksu: 523436595, Adres strony:
http://aqua.liceumxxms.edu.pl/,
Dane osób upoważnionych:
Imię i nazwisko: Marek Gołembiewski, Adres Email:
marekgolembiewski@wp.pl, Tel. 607721000;
Dane oferentów:
Oferent: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
"Piętnastka",
nr rachunku bankowego: 22124034931111001053764655;
3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym
mowa w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)
nie dotyczy
4. Przedmiot działalności pożytku publicznego
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej, TKD Olimpijskiego i Triathlonu
- organizacja obozów sportowych,
- propagowanie ducha Fair Play poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej
- prowadzenie szkolenie na terenie województwa oraz kraju
- współpraca z innymi klubami i związkami sportowymi
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
Oferent nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta (-tów)
wobec organu administracji publicznej, w tym imiona
i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej2)
Stanisław Pilewski,
Marek Gołembiewski,
Nie dotyczy

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja
przewidywanych kosztów zadania publicznego
1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
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Podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego zawodników sekcji pływackiej, triathlonu oraz TKD Olimpijskiego
Prowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz podczas zgrupowań. Udział w zawodach sportowych. Uzyskanie wysokich
wyników we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie przede wszystkim na
obiektach Zespołu szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy oraz na terenie całego kraju (zawody i obozy) może
się także zdarzyć iż na terenie Europy lub Świata ( awans za wyniki do kadry narodowej oraz możliwość organizacji obozu
szkoleniowego)
2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego
zadania
Szkolona przez klub młodzież uczestniczy z sukcesami w rywalizacji sportowej na terenie całego kraju i nie tylko. Klub stara
się odciążyć koszta uczestnictwa w zajęciach jak i w wyjazdach na obozy zgrupowania i zawody opłacając część kosztów.
Wszystkie te działania skutkują sukcesami jakie odnosi szkolona przez klub młodzież.
3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,
w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania3)
nie dotyczy
4. Zakładany (-ne) cel (-e) realizacji zadania publicznego
- popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia.
- podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego zawodników. Prowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz podczas
zgrupowań.
- udział w zawodach sportowych i utrzymanie wysokiego miejsca w rywalizacji w sporcie młodzieżowym.
- uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
Promocja Miasta Bydgoszczy oraz województwa kujawsko- pomorskiego i dyscyplin.
- uzyskanie jak najlepszego wyniku sportowego przez zawodników klubu
- wyszkolenie zawodników do udziału w zawodach międzynarodowych organizowanych przez PZP
- wyłanianie talentów sportowych,
- umożliwienie mieszkańcom Bydgoszczy oraz województwa kujawsko- pomorskiego uczestnictwa w widowisku
sportowym na wysokim poziomie sportowym
- kształtowanie i rozbudowywanie w młodych ludziach zamiłowania do uprawiania sportu,
- kształtowanie charakteru zawodników, umiejętności współpracy w grupie rówieśników oraz szybkość podejmowania
decyzji,
- nauka i doskonalenie umiejętności pływania wszystkimi technikami,
- poprawa wytrzymałości i zwinności ruchowej,
- uczestniczenie w zawodach sportowych: pływackich i aquathlonie i triathlonie oraz TKD Olimpijskiego
5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz
w jakim stopniu realizacji zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

Umożliwienie dzieciom i młodzieży sekcji pływackiej uczestnictwo w zajęciach codziennie.
Zajęcia treningowe z pływania w poszczególnych grupach
Kat dzieci - rocznik 2012 - 15 dzieci grupa naborowa do klas pierwszych 4 godz./tyg
Kat dzieci - rocznik 2011 - 20 dzieci 8 godz./tyg dzieci bez licencji startują na podstawie książeczki zdrowia wg. przepisów
K-PZP
Kat dzieci - rocznik 2010/11 - 13 osób (8 godz.tyg) dzieci bez licencji startują na podstawie książeczki zdrowia wg.
przepisów K-PZP
Kat dzieci - rocznik 2008/09 - ok 15 dzieci grupa naborowa do klasy czwartej 6 godz./tyg
Kat dzieci - rocznik 2008 - 12 dzieci (12 godz./tyg)
Kat dzieci - rocznik 2007/08 - 12 osób (12 godz.tyg)
młodzik 13 lat - 15 osób (20 godz./tyg) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat junior 14 lat - 16 osób (20 godz./tyg.) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat junior 15 lat - 11 osób (20 godz./tyg.) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat młodzieżowiec i junior 16,17,18 lat – 23 osób (25 godz./tyg) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy
dziennie po 100 min w soboty raz po 120min
Dotacja z UM umożliwi kompleksowe przygotowanie do rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim. Przy obecnym braku w
Bydgoszczy basenu 50 metrowego pozwoli na wyjazd grup w okresie maja, czerwca i lipca do ośrodków posiadających
odpowiedni basen. Klub zakłada iż utrzyma dzięki temu wysoki poziom szkolenia umożliwiający rywalizację z
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najsilniejszymi klubami w kraju:
Najważniejsze starty to:
Ujęte w kalendarzu PZP
- Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat na basenie 50 m zakładane zdobycie medali indywidualnie i w sztafetach oraz finały
A,i B
- Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat na basenie 50 m zakładane zdobycie medali indywidualnie i w sztafetach oraz finały
A,i B
- Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat na basenie 50 m zakładane zdobycie medali indywidualnie i w sztafetach oraz finały
A,i B
- Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat zakładane zdobycie medali indywidualnie i w sztafetach oraz finały A,i B
- Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat zakładane zdobycie medali indywidualnie i w sztafetach oraz finały A,i B
- Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat zakładane finały A,i B
- Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18 lat zakładane zdobycie medali indywidualnie i w sztafetach oraz finały A,i B
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 17,18 lat na basenie 50 m zakładane zdobycie medali indywidualnie i w sztafetach
oraz finały A,i B
- Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - zakładane medale indywidualnie i w sztafetach oraz finały A,i B
- Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - zakładane medale indywidualnie i w sztafetach oraz finały A,i B
- Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu - zakładane medale indywidualnie i w sztafetach oraz finały A,i B
Mistrzostwa Szkół Mistrzostwa Sportowego - zakładane miejsce - VI/VII
Mistrzostwa Szkół Sportowych - zakładany medal szkoły gimnazjalne i podstawowe
Jako klub wygrywanie kwalifikacji medalowych w zawodach ujętych w kalendarzu K-PZP min. Indywidualne Mistrzostwa
województwa w Pływaniu, Mistrzostwa Inowrocławia, Z delfinem do Tokio zawody Mikołajkowe i Wielkanocne,
Natomiast zawodnicy którzy są w Kadrze Narodowej uczestniczą w zgrupowaniach Kadry Centralnej.
Zajęcia treningowe z taekwondo olimpijskiego w poszczególnych grupach
Prowadzenie treningów:
5 Grup dzieci 2x1godz w tygodniu
Grupa rodziców 2x1godz w tygodniu
Grupa naborowa (przyszła kadra zawodnicza) 2x1godz w tygodniu
Grupa zawodnicza Zajęcia od pon do piątku trening 2godz w tym 3 x (rano i wieczorem) oraz 2 razy tylko rano
Udział w Konsultacjach sparingowych:
Przed MPJ i MMP
Udział w zgrupowaniu stacjonarnym podczas ferii zimowych
Organizacja imprez promujących klub i dyscyplinę:
Bydgoszcz Poomsae Cup
VI Zimowy Dziecięcy Turniej Taekwondo
Ogolnopolska Konsultacja sparingowa
Pokazy promujące MUKS Piętnastka
Starty w zawodach kontrolnych
Pomerania Open
I edycja K-P Ligi TKD
II edycja K-P Ligi TKD
Finał K-P Ligi TKD
Międzynarodowy Turniej Bydgoszcz Cup
Bydgoszcz Poomsae Cup
Starty w Zawodach Pucharowych:
Puchar Polski Puchar Gór Swiętokrzyskich
Puchar Polski Hidori Cup Olecko
Puchar Polski Poomsae I edycja (Toruń)
Puchar Polski Legionowo Cup
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Puchar Polski Baltic Cup Olsztyn
Puchar Świata Polish Open
Starty w Zawodach Mistrzowskich:
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski Seniorów
Techniczne Mistrzostwa Poomsae
Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików
Udział w obozach sportowych:
Techniczny (Jastarnia
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Motoryczny (Wilkasy)
Prowadzenie popołudniowych zajęć z dziećmi przygotowujących do testu sprawności do klas I, IV i VII przy szkołach
sportowych. Szkolone dzieci nie biorą udział w rywalizacji sportowej.
Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4)
Zakładane rezultaty zadania
publicznego
nie dotyczy

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)
nie dotyczy

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika
nie dotyczy

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie,
liczba odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego)
1. rozpoczęcie realizacji zadania - zajęcia treningowe
Zajęcia treningowe w poszczególnych grupach
Kat dzieci - rocznik 2012 - 15 dzieci grupa naborowa do klas pierwszych 4 godz./tyg
Kat dzieci - rocznik 2011 - 20 dzieci 8 godz./tyg dzieci bez licencji startują na podstawie książeczki zdrowia wg. przepisów
K-PZP
Kat dzieci - rocznik 2010/11 - 12 osób (8 godz.tyg)
Kat dzieci - rocznik 2008/09 - ok 15 dzieci grupa naborowa do klasy czwartej 6 godz./tyg
Kat dzieci - rocznik 2008 - 12 dzieci (12 godz./tyg)
Kat dzieci - rocznik 2007/08 - 12 osób (12 godz.tyg)
młodzik 13 lat - 15 osób (20 godz./tyg) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat junior 14 lat - 16 osób (20 godz./tyg.) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat junior 15 lat - 11 osób (20 godz./tyg.) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat młodzieżowiec i junior 16,17,18 lat – 23 osób (25 godz./tyg) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy
dziennie po 100 min w soboty raz po 120min
2. Opłata za licencje klubowe za 2018 rok
Wpłata na rzecz PZP i K-PZP, PZTKD za możliwość udziału w rywalizacji sportowej
3. Opłata za licencje zawodnicze
licencji zawodniczej dla ok 100 zawodników
4. Zakup odżywek multiwitaminowych
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w szkoleniu
5. Wynagrodzenie szkoleniowców
Kat dzieci - rocznik 2012 - 15 dzieci grupa naborowa do klas pierwszych 4 godz./tyg
Kat dzieci - rocznik 2011 - 20 dzieci 8 godz./tyg dzieci bez licencji startują na podstawie książeczki zdrowia wg. przepisów
K-PZP
Kat dzieci - rocznik 2010/11 - 12 osób (8 godz.tyg)
Kat dzieci - rocznik 2008/09 - ok 15 dzieci grupa naborowa do klasy czwartej 6 godz./tyg
Kat dzieci - rocznik 2008 - 12 dzieci (12 godz./tyg)
Kat dzieci - rocznik 2007/08 - 12 osób (12 godz.tyg)
Kat junior 14 lat - 15 osób (20 godz./tyg) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat junior 15 lat - 12 osób (20 godz./tyg.) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat junior 16 lat - 12 osób (20 godz./tyg.) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie po 100 min w
soboty raz po 120min
Kat młodzieżowiec i junior 17,18 lat – 22 osób (25 godz./tyg) Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku dwa razy
dziennie po 100 min w soboty raz po 120min
6. Zakup koszulek
Planowy zakup koszulek dla nowych członków klubu ok. 40 osób
7. Szkolenie dzieci i młodzieży w TKD Olimpijskim
Szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych:
Kategoria dzieci (12 os)
rocznik 2011 (6 os)
rocznik 2010 (6 os)
treningi 2 razy w tygodniu po 1 godz)
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Kategoria młodzik (19 os)
rocznik 2009 (12 os)
rocznik 2008 (7 os)
Kategoria junior młodszy (9 os)
rocznik 2007 (6 os)
treningi 5 razy w tygodniu po 2 godz w tym 2 razy w tygodniu rano i 3 razy w tygodniu rano i wieczorem
rocznik 2006 (3 os)
treningi 2 razy w tygodniu po 1 godz)
Kategoria junior (9 os)
rocznik 2004 (1 os)
rocznik 2003 (5 os)
rocznik 2002 (3 os)
treningi 5 razy w tygodniu po 2 godz w tym 2 razy w tygodniu rano i 3 razy w tygodniu rano i wieczorem
Kategoria młodzieżowiec/senior (7 os)
rocznik 2001 (2 os)
rocznik 2000 (5 os)
treningi 5 razy w tygodniu po 2 godz w tym 2 razy w tygodniu rano i 3 razy w tygodniu rano i wieczorem
8. Indywidualne Mistrzostwa
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
w Pływaniu
transport i licencje dla ok 46 zawodników i 3 trenerów. Termin jeszcze nie znany.
9. Międzynarodowy Turniej Bydgoszcz Cup w TKD Olimpijskim
licencje zawodnicze dla 30 zawodników i 3 trenerów.
10. Ogólnopolskie Zawody Pływackie Gorące Ściganie na Termach
Opłata startowa i klubowa dla 19 zawodników. Koszta szacowane. Termin zawodów jeszcze nie znany.
11. Obóz sportowy przygotowujący do MP Młodzieżowców i Seniorów w Dębicy
Delegacje,zakup wyżywienia, noclegów obiektów sportowych dla 16 zawodników i 2 trenerów.
12. Obóz sportowy przygotowujący do MP Juniorów oraz MP Seniorów i Młodzieżowców w Drzonkowie
Wyżywienie, noclegi obiekty sportowe dla 11 zawodników i trenera.
13. Obóz sportowy przygotowujący do MP Juniorów oraz MP Seniorów i Młodzieżowców w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyżywienie, noclegi, transport, wynajem basenu dla grupy 26 zawodników i 2 trenerów.
14. Zawody pływackie O puchar Burmistrza Świecia
Opłata startowa i transport dla ok 35 zawodników i 3 trenerów. Koszta szacowane.
15. Meeting Pływacki im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu
Opłata transportu oraz opłaty startowej dla ok 17 zawodników. Koszta szacowane. Dokładny termin zawodów jeszcze nie
znany.
16. Główne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców - Olsztyn
Paliwo, wyżywienie, noclegi licencje dla ok 11 zawodników i trenera.
17. Mistrzostwa Szkół Sportowych w Raciborzu
Wyżywienie i noclegi dla 25 zawodników i 2 trenerów. Koszta szacowane. Termin zawodów jeszcze nie znany.
18. III ogólnopolski Miting Pływacki w Lipnie
Opłata licencji dla ok 35 zawodników oraz transportu. Dane szacowane ze względu na orientacyjny czas zawodów.
19. Liga SMS II runda w Drzonkowie
Opłata startowa, transport, wyżywienie i noclegi dla 24 zawodników
20. Letnie Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego
Opłata licencji, transportu, paliwa, wyżywienia i noclegów dla ok 33 zawodników i 2 trenerów. Dane szacowane ze
względu na orientacyjny czas zawodów.
21. Obóz sportowy w Kraśniku przygotowujący do MPJuniorów i OOM
Zakup paliwa, wyżywienia, noclegów i obiektów sportowych dla 10 zawodników i 1 trenera.
22. Obóz sportowy w Drzonkowie przygotowujący do MP Juniorów
Opłata wyżywienia, noclegów i obiektów sportowych dla 6 zawodników i trenera.
23. Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 14 l Olsztyn
Opłata startowa, transport, wyżywienie, noclegi dla 15 zawodników i trenera.
24. Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 15 l Oświęcim
Opłata startowa, transport, wyżywienie, noclegi dla 7 zawodników i trenera.
25. Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 16 l Lublin
Opłata startowa, transport, wyżywienie, noclegi dla 6 zawodników i trenera.
26. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 17 - 18 lat - Drzonków
Opłata startowa, transport, wyżywienie, noclegi dla 9 zawodników i trenera.
27. Obóz sportowy w Wałczu
transport, wyżywienie, noclegi obiekty sportowe dla ok 73 zawodników i trenera. Miejsce jeszcze nie znane
28. Obóz sportowy w Bułgarii
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transport, wyżywienie, noclegi obiekty sportowe dla ok 55 zawodników i 3 trenerów.
29. Ogólnopolskie Zawody Pływackie Otwarcie Sezonu na Termach w Poznaniu
Opłata startowa oraz transport ok. 48 zawodników i 3 trenerów
30. Obóz sportowy w Wałczu przygotowujący do Zimowych Mistrzostw Polski
Opłata transportu i wyżywienia obiektów sportowych dla ok 19 zawodników i 2 trenerów
31. Arena Grand Prix - Puchar Polski Łódź
Opłata paliwa wyżywienia, noclegów i startowego dla ok 12 zawodników i trenera.
32. Zawody pływackie Pływam na medal w Toruniu
Opłata startowa, transport i licencje dla ok 50 zawodników i 3 trenerów.
33. Arena Grand Prix - Puchar Polski
Poznań
opata startowa, transport, wyżywienie i noclegi licencje dla ok 50 zawodników i 3 trenerów.
34. Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności i Wytrzymałości stylowej 11-12 lat (strefa bydgoska)
Opłata licencji zawodniczych dla ok 10 zawodników
35. Liga SMS I tura zawody pływackie.
Opłata startowa, transport, wyżywienie i noclegi dla ok 25 zawodników i 3 trenerów. Miejsce zawodów jeszcze nie znane.
36. Ogólnopolskie zawody pływackie Solano Cup w Osielsku
Opłata startowa dla ok 60 zawodników
37. XIII Mikołajkowe Zawody Mikołajkowe
Opłata startowa dla ok 85 zawodników
38. Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - 14 lat Ostrowiec Świętokrzyski
Transport, paliwo, wyżywienie, noclegi opłata startowa dla ok 10 zawodników i trenera
39. Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów -15 lat Opole.
Transport, wyżywienie, noclegi licencje dla
ok 13 zawodników i trenera.
40. Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów - 16 lat Lublin
transport, paliwo wyżywienie, noclegi licencje dla
ok 15 zawodników i trenera
41. Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17 – 18 lat Lublin
paliwo, wyżywienie, noclegi licencje dla ok 12 zawodników i trenera
42. Zakup dresów sportowych
Zakup dresów sportowych
43. fizjoterapeuta
Usługa rehabilitacji dla 20 zawodników
44. prowadzenie księgowości
Kontrola i księgowanie rachunków i faktur z zadania
45. Zakończenie realizacji zadania
Zdanie sprawozdania i prawidłowe rozliczenie zadania
46. Promocja zadania
Prowadzenie strony internetowej wydruk ulotek i banerów reklamowych
7. Harmonogram na rok 2019

(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta
realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie
dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej
przy nazwie działania należy wskazać oferenta
odpowiedzialnego za realizację działania

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany przez
podmiot niebędący stroną umowy5)

1

rozpoczęcie realizacji zadania - zajęcia
treningowe

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

2

Opłata za licencje klubowe za 2018 rok

Od: 2019-01-01
Do: 2019-03-31

nie dotyczy

3

Opłata za licencje zawodnicze

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

4

Zakup odżywek multiwitaminowych

Od: 2019-02-20
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

5

Wynagrodzenie szkoleniowców

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

6

Zakup koszulek

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy
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7

Szkolenie dzieci i młodzieży w TKD
Olimpijskim

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

8

Indywidualne Mistrzostwa
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
w Pływaniu

Od: 2019-03-02
Do: 2019-03-02

nie dotyczy

9

Międzynarodowy Turniej Bydgoszcz
Cup w TKD Olimpijskim

Od: 2019-04-25
Do: 2019-04-26

nie dotyczy

10

Ogólnopolskie Zawody Pływackie
Gorące Ściganie na Termach

Od: 2019-04-27
Do: 2019-04-27

nie dotyczy

11

Obóz sportowy przygotowujący do MP
Młodzieżowców i Seniorów w Dębicy

Od: 2019-04-28
Do: 2019-05-08

nie dotyczy

12

Obóz sportowy przygotowujący do MP
Juniorów oraz MP Seniorów i
Młodzieżowców w Drzonkowie

Od: 2019-04-27
Do: 2019-05-05

nie dotyczy

13

Obóz sportowy przygotowujący do MP
Juniorów oraz MP Seniorów i
Młodzieżowców w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Od: 2019-04-28
Do: 2019-05-05

nie dotyczy

14

Zawody pływackie O puchar Burmistrza
Świecia

Od: 2019-05-18
Do: 2019-05-18

nie dotyczy

15

Meeting Pływacki im. Macieja
Frankiewicza w Poznaniu

Od: 2019-05-04
Do: 2019-05-05

nie dotyczy

16

Główne Mistrzostwa Polski Juniorów i
Młodzieżowców - Olsztyn

Od: 2019-05-15
Do: 2019-05-19

nie dotyczy

17

Mistrzostwa Szkół Sportowych w
Raciborzu

Od: 2019-04-06
Do: 2019-04-07

nie dotyczy

18

III ogólnopolski Miting Pływacki w
Lipnie

Od: 2019-05-25
Do: 2019-05-25

nie dotyczy

19

Liga SMS II runda w Drzonkowie

Od: 2019-05-25
Do: 2019-05-26

nie dotyczy

20

Letnie Mistrzostwa Okręgu
Wielkopolskiego

Od: 2019-06-15
Do: 2019-06-16

nie dotyczy

21

Obóz sportowy w Kraśniku
przygotowujący do MPJuniorów i OOM

Od: 2019-07-01
Do: 2019-07-11

nie dotyczy

22

Obóz sportowy w Drzonkowie
przygotowujący do MP Juniorów

Od: 2019-06-24
Do: 2019-07-01

nie dotyczy

23

Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 14 l
Olsztyn

Od: 2019-07-05
Do: 2019-07-07

nie dotyczy

24

Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 15 l
Oświęcim

Od: 2019-07-05
Do: 2019-07-07

nie dotyczy

25

Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 16 l
Lublin

Od: 2019-07-10
Do: 2019-07-12

nie dotyczy

26

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 17 18 lat - Drzonków

Od: 2019-07-19
Do: 2019-11-21

nie dotyczy

27

Obóz sportowy w Wałczu

Od: 2019-09-01
Do: 2019-09-06

nie dotyczy

28

Obóz sportowy w Bułgarii

Od: 2019-08-30
Do: 2019-09-07

nie dotyczy
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29

Ogólnopolskie Zawody Pływackie
Otwarcie Sezonu na Termach w
Poznaniu

Od: 2019-09-28
Do: 2019-09-28

nie dotyczy

30

Obóz sportowy w Wałczu
przygotowujący do Zimowych
Mistrzostw Polski

Od: 2019-10-31
Do: 2019-11-09

nie dotyczy

31

Arena Grand Prix - Puchar Polski Łódź

Od: 2019-11-09
Do: 2019-11-10

nie dotyczy

32

Zawody pływackie Pływam na medal w
Toruniu

Od: 2019-11-08
Do: 2019-11-08

nie dotyczy

33

Arena Grand Prix - Puchar Polski
Poznań

Od: 2019-11-23
Do: 2019-11-24

nie dotyczy

34

Ogólnopolski Sprawdzian
Wszechstronności i Wytrzymałości
stylowej 11-12 lat (strefa bydgoska)

Od: 2019-11-23
Do: 2019-11-29

nie dotyczy

35

Liga SMS I tura zawody pływackie.

Od: 2019-11-29
Do: 2019-11-30

nie dotyczy

36

Ogólnopolskie zawody pływackie
Solano Cup w Osielsku

Od: 2019-12-01
Do: 2019-12-01

nie dotyczy

37

XIII Mikołajkowe Zawody Mikołajkowe

Od: 2019-12-07
Do: 2019-12-07

nie dotyczy

38

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych - 14 lat Ostrowiec
Świętokrzyski

Od: 2019-12-06
Do: 2019-12-08

nie dotyczy

39

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat Opole.

Od: 2019-12-13
Do: 2019-12-15

nie dotyczy

40

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat Lublin

Od: 2019-12-13
Do: 2019-12-15

nie dotyczy

41

Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów,
Młodzieżowców, Juniorów 17 – 18 lat
Lublin

Od: 2019-12-18
Do: 2019-12-22

nie dotyczy

42

Zakup dresów sportowych

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-22

nie dotyczy

43

fizjoterapeuta

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

44

prowadzenie księgowości

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

45

Zakończenie realizacji zadania

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-31

nie dotyczy

46

Promocja zadania

Od: 2019-01-01
Do: 2019-12-04

nie dotyczy
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8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2019
Kategoria
kosztów

I

Rodzaj kosztów

(należy uwzględnić wszystkie
planowane koszty,
w szczególności zakupu usług,
zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

Liczba
jednostek

Koszt
jednostkowy
(w zł)

Rodzaj
miary

Koszt całkowity z wnioskowanej
(w zł)
dotacji
(w zł)

z innych
środków
finansowych6)
(w zł)

z wkładu
osobowego7)
(w zł)

z wkładu
rzeczowego8); 9)
(w zł)

Numer(y) lub
nazwa(-wy)
działania(-łań)
zgodnie z
harmonogram
em

Koszty merytoryczne10)
Nr
poz.

Koszty po
stronie:
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy
"Piętnastka"
(nazwa oferenta)

1.

koszulki

2.

opłaty PZP i OZP
PZTKD

3.

transport

4.

paliwo

5.

wyżywienie

40
1

2000

300

200

55,00 zł osoba
500,00 zł rok

3,00 zł

kilome
tr

4,50 zł litr

55,00 zł osoba

2 200,00 zł

1 200,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 6

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 2

6 000,00 zł

4 080,00 zł

1 920,00 zł

0,00 zł

8, 10, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
23, 24, 25, 26,
0,00 zł
27, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 39,
40, 41

1 350,00 zł

0,00 zł

1 350,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11, 12, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25,
0,00 zł
26, 27, 28, 30,
31, 33, 35, 38,
39, 40, 41

11 000,00 zł

5 232,01 zł

5 767,99 zł
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6.

II

noclegi

7.

licencje startowe

8.

płace
szkoleniowców

9.

odżywki/supleme
nty

10.

fizjoterapeuta

300

55,00 zł osoba

16 500,00 zł

7 500,00 zł

9 000,00 zł

0,00 zł

9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
0,00 zł
25, 26, 27, 28,
30, 31, 33, 35,
38, 39, 40, 41

30,00 zł osoba

6 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

3, 8, 9, 14, 15,
16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25,
0,00 zł 26, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41

20

60,00 zł godzina

1 200,00 zł

0,00 zł

1 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 5, 21, 28

50

60,00 zł sztuka

3 000,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 4

4

500,00 zł miesiąc

2 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 43

Razem:

49 750,00 zł

22 012,01 zł

27 737,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

200

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne11)
Nr
poz.

Koszty po
stronie:
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy
"Piętnastka"
(nazwa oferenta)

1.

księgowość

24

100,00 zł miesiąc

2 400,00 zł

2 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.

prowadzenie
strony

12

100,00 zł miesiąc

1 200,00 zł

1 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3.

materiały
biurowe

100

2,00 zł sztuka

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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III

4.

program
antywirusowy do
komputera

1

118,99 zł sztuka

118,99 zł

118,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.

licencja office
2018

1

309,00 zł SZTUKA

309,00 zł

309,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Razem:

4 227,99 zł

4 227,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

53 977,99 zł

26 240,00 zł

27 737,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

53 977,99 zł

26 240,00 zł

27 737,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

Planowane koszty
poszczególnych
oferentów ogółem12):

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
"Piętnastka":
(nazwa oferenta 1)
Ogółem:
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Lp.
1
2

Nazwa źródła

Wartość

Wnioskowana kwota dotacji

26 240,00 zł

Inne Środki finansowe ogółem13):

27 737,99 zł

Należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)

2.1

Środki finansowe własne13)

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania
publicznego13)

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), 14)

1 737,99 zł
0,00 zł
26 000,00 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej
lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra, -re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki
finansowe):
Urząd Miasta Bydgoszczy
2.4
3

Pozostałe13)

0,00 zł

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

0,00 zł

3.1

Wkład osobowy

0,00 zł

3.2

Wkład rzeczowy15)

0,00 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania
publicznego 16)

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do
otrzymanej kwoty dotacji17)

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku
do otrzymanej kwoty dotacji18)
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10. Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania (Jeżeli oferent (-ci) przewiduje (-ą) pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców
zadania należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie
łączna wartość świadczeń)

nie dotyczy
11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać kwalifikacje osób oraz ich
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie)

Nauczyciele na codzień pracujący w ZS Nr 5 MS:
Leszek Borowicz (trener Kl I Pływanie) szkolenie specjalistyczne
Daniel Grzyb (trener II Klasy Pływanie) szkolenie specjalistyczne
Sławomir Gawinecki (trener Kl I Pływanie) szkolenie specjalistyczne
Robert Strzałka (trener II Klasy Pływanie) szkolenie specjalistyczne
Bartosz Ronkiewicz (trener II Klasy Pływanie) szkolenie specjalistyczne
Tomasz Iwanowski (trener II klasy ) szkolenie specjalistyczne
Marcin Kaczocha (trener LA) szkolenie ogólnorozwojowe
Jarosław Taczkowski (nauczyciel WF) szkolenie ogólnorozwojowe
Mariola Raszlińska (instruktor pływania) praca z grupami naborowymi oraz szkolenie specjalistyczne
Dorota Ronkiewicz (trener II klasy) praca z grupami naborowymi oraz szkolenie specjalistyczne
Karolina Ribszlagier - księgowość
Małgorzata Jarząbek - księgowość
Karolina Kowalska - księgowość
Marek Gołembiewski (instruktor pływania) praca z grupami naborowymi
Stanisław Pilewski
Uczniowie ZS Nr 5 MS, rodzice, członkowie MUKS Piętnastka - wolontariusze
12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (Należy opisać sposób
wyceny wkładu osobowego7), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego
wartość)
nie dotyczy
13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (Należy szczegółowo opisać zasady oraz
sposób wykorzystania wkładu rzeczowego 9) w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu
rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na których podstawie jest szacowana jego wartość)
Szczegółowy opis zasad oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań
NIE DOTYCZY
Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego wyceny wraz z podaniem
cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest koszt
nie dotyczy
14. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty
Dotacja w znacznym stopniu odciąża budżety rodzinne osób trenujących w sekcji. Pieniądze przeznaczane są na wydatki
związane z zakupem sprzętu specjalistycznego oraz wszelkimi wyjazdami na zawody i obozy. Dzięki uzyskanym środkom
możliwa jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży stwarzając alternatywę dla tabletów i komputerów promując
aktywny tryb życia. W sekcji trenuje wiele grup od najmłodszy dzieci 6-8 lat nie biorące udziału w rywalizacji sportowej
oraz grupy zawodnicze w kategoriach młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec.
Sekcja pływacka przy klubie jest bez wątpienia największą i najsilniejszą sekcją pływacką w regionie i jedną z silniejszych w
kraju. Klub może poszczycić się tym, iż dzięki środkom otrzymanych z dotacji może uczestniczyć w rywalizacji na każdym
szczeblu w całym kraju co pochłania ogromne koszta, a Kinga Paradowska –zdobyła kwalifikacje na Mistrzostwa Europy
Juniorów w Helsinkach.
Sytuację finansową pogarsza fakt, iż w najbliższym czasie w Bydgoszczy nie będziemy mieli dostępu do basenu 50
metrowego co wymusza potrzebę organizacji obozów w ośrodkach oddalonych od Bydgoszczy, a co za tym idzie pochłania
olbrzymią ilość pieniędzy.
15. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta (-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym
informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta (-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych
Klub od wielu lat systematycznie realizuje zadania związane z dofinansowaniem szkolenia sportowego. Co roku klub
otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Przewidujemy kontynuację zadań na kolejne lata.
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Oświadczam(-my)20), 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*/właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem 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 zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
8) Zadeklarowano dostępność*/uzasadniono niemożność zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami* (Przez
zadeklarowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami rozumie się zadeklarowanie możliwości udziału w zadaniu
osób z niepełnosprawnością w sposób pośredni np. widz lub bezpośredni np. uczestnik konferencji, która odbędzie się w
miejscu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przez uzasadnienie niemożności zapewnienia dostępu
rozumie się brak możliwości zapewnienia udziału w zadaniu osobom z niepełnosprawnościami ze względu na szczególny
charakter prowadzonych działań lub ograniczony zasięg oddziaływania zadania (np. niektóre: projekty wydawnicze, wyjazdy
zagraniczne, zawody sportowe, narady specjalistów itp.). Deklaracji bądź uzasadnienia należy dokonać w treści oferty w
punkcie pn. "Streszczenie zadania publicznego...- dla konkursu/Opis zadania publicznego...- dla trybu uproszczonego".;
9) [Oświadczam, że przystępując do złożenia oferty w otwartym konkursie ofert wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez administratora danych: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany
przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu: realizacji
przez Administratora otwartych konkursów ofert w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w tym przygotowania lub weryfikacji dokumentacji wynikającej z udziału podmiotu w
konkursie (np. pism informacyjnych, oferty, korekty, umowy, aneksu do umowy, sprawozdania z realizacji zadania
publicznego); przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego
konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przesyłania korespondencji, w tym
elektronicznej oraz przekazywaniem za pośrednictwem kontaktu telefonicznego informacji dotyczących realizacji otwartych
konkursów ofert oraz wykorzystania mojego wizerunku w ramach podpisania umów na wspieranie zadania publicznego
realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oświadczam, iż udostępnione
Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania
moich danych osobowych. Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119).
Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dostępną na stronie: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/ochronadanych-osobowych].
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(Czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferentów)

........................................................
Data

Załączniki:
1.1. Harmonogram21)*.
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*.
1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa
handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
1.4. inne dokumenty, jeśli są wymagane: a)
szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; b)
pełnomocnictwa udzielone przez zarząd główny w przypadku składania oferty przez terenowe oddziały
organizacji, które nie posiadają osobowości prawnej; c) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
oferenta w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w ust.4; d)
umowę partnerską, oświadczenie lub list
intencyjny w przypadku projektów z udziałem partnera; (fakultatywny)
1.5. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający
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osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie
od tego, kiedy został wydany. (fakultatywny)

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj zadania,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert.
2) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo czy też inna podstawa.
3) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
4) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako obowiązkowe.
5) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
7) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.
8) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.
9) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa
świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji
zadania publicznego.
10) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla
każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
11) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą
finansową i prawną projektu. w przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
12) Dotyczy oferty wspólnej. w przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
13) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
14) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
15) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.
16) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
18) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
19) Pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
20) Katalog oświadczeń jest otwarty.
21) Jedynie w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
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