
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

 

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  

Burmistrz Miasta Jawora 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 
II. Dane oferenta 

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

 
Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne Ogniska TKKF Piast w Jaworze ul. Moniuszki 4 

  Tel.  607 099 638 ).   Stowarzyszenie.                               

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym :00000 58 488  

Data wpisu, rejestracji , utworzenia: 09.11.2001. nr NIP: 695-10-08-659      nr REGON: 3900 30 295    

 Adres ; 59-400 Jawor ul. Moniuszki 4 Adres do korespondencji    e-mail:    dareksz28@wp.pl   

Prezes Ogniska Dariusz Szczygieł 

 Tel 607 099 638. 

Nazwa banku  B.S. Jawor  

 Nr konta : 65 8647 0007 0000 0345 2000 0001  

 

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

Prezes Ogniska Dariusz Szczygieł 

 Tel 607 099 638. 

e-mail:    dareksz28@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 



 
 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego  
 

1. Tytuł zadania publicznego Grudzień ze sportowym Mikołajem 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

21.11.2022 r. Data  
zakończenia 

31.12.2022 r. 

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

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu różnorodnych konkurencji sportowych, dla mieszkańców Gminy 

Jawor. Zadanie, konkurencje będę miały formę otwartą tzn. dla każdego chętnego. Będą to różne osoby, przede wszystkim 

uczniowie jaworskich szkół. Zmagania pod nazwą „Grudzień ze sportowym Mikołajem” odbędą się na Sali Ogniska TKKF 

Piast w Jaworze przy ul. Moniuszki 4, pod nadzorem naszych instruktorów i na naszym profesjonalnym sprzęcie do 

treningu wielofunkcyjnego. 

Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej jako niezbędnego elementu zdrowego stylu życia. 

Wskazani powyżej odbiorcy zadania będą mieli możliwości sprawdzenia swoich sił w zdrowej rywalizacji opartej na 

wzajemnym szacunku i możliwości przećwiczenia umiejętności współpracy w grupie. Ponadto , konkurencje zostały tak 

zaplanowane, by uczestnicy mogli doskonalić swoja samodyscyplinę oraz uczyli się udzielania pomocy innym członkom 

grupy. Gratisy dla najlepszych i wyróżniających się , będą zachętą dla uczestników zmagań do kontynuacji aktywności 

sportowej w dalszej przyszłości, tak by nie było to jednorazowe z ich strony. Planowana liczba uczestników minimum 15. 

Zdrowa sportowa rywalizacja będzie trwała od 21 listopada 2022  r. do 5 grudnia 2022 r., po czym nastąpi uroczyste 

wręczenie nagród uczestnikom. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja zawodów sportowych 
„Grudzień ze sportowym Mikołajem” 

Organizacja 1 zawodów Fotorelacja zdjęciowa 

Umożliwienie uczestnictwa  we 
współzawodnictwie sportowym  

min. 15 zawodników Lista zawodników / zgłoszenia 

 

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

Ognisko TKKF prowadzi swoją działalność sportową od 35 lat, i realizowało  

w tym okresie kilkadziesiąt projektów sportowych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Większość z nich była 

realizowana przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Jawor.  

Stowarzyszenie nasze posiada zaplecze sportowe tj: 4 sala pow. 600 m2, które służyć będą   

 w/w projektowi i właściwej realizacji tego zadania. Mamy także takie narzędzia jak: hantle, taśmy, laski 

gimnastyczne, ławeczki, oraz sprzęt stacjonarny tj. atlasy, wyciągi, suwnice, oraz sprzęt cardio. Łącznie 46 

maszyn do ćwiczeń siłowych, i rekreacyjnych W głównej mierze opieramy się na własnych zasobach kadrowych, 

które posiadają bardzo duże  doświadczenie w realizacji podobnych zadań, a jednocześnie mamy olbrzymie 

doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu kulturystyki, fitness, i innych dyscyplin 

rekreacyjno-siłowych, oraz wszelkiego rodzaju imprez i zawodów sportowych.  
 

 

 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Nagrody za udział we współzawodnictwie 
sportowym 

3.000,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3.000,00 3.000,00 0,00 

 
 
 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta; 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent  składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
4) oferent  składający niniejszą ofertę nie zalega 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 ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


