
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

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

Załącznik nr 1 

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  

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 

Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali” przy Krytej Pływalni „Słowianka” w Jaworze, ul. B. Rogatki 1, 59-400 Jawor 
Numer 14 w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. 
NIP: 6951526288 
REGON: 366231530 
Numer rachunku bankowego: 34 1600 1462 1839 9779 5000 0001 
Prezes Zarządu Justyna Nowak Tel. 533930883 
Email: nafali.justynanowak@gmail.com 
 

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

 
 

Justyna Nowak tel. 533930883, Email: nafali.justynanowak@gmail.com 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
 

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14-letnich w Pływaniu 
 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

23.11.2022 Data  
zakończenia 

31.12.2022 

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

Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali” weźmie udział w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 14-letnich w 

Pływaniu. Zawody odbędą się w Olsztynie w dniach od 9 do 11 grudnia 2022 roku na basenie 50 metrowym. 

Organizatorem zawodów jest Polski Związek Pływacki wraz z lokalnymi władzami. Gminę Jawor reprezentować będzie 

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

mailto:nafali.justynanowak@gmail.com


trzech zawodników (Alan Wojtowicz, Oliwer Różyczka, Marcel Piątek) wraz z Trenerem. W związku z dużą odległością od 

Jawora wyjazd ustalono na 8 grudnia, dzień przed zawodami. Każdy z zawodników weźmie udział w pięciu startach 

indywidualnych, w różnych stylach i na różnych dystansach. Noclegi wraz z wyżywieniem zaplanowano w jednym z 

hostelów wyznaczonych przez organizatora zawodów. Powrót 11 grudnia po zakończeniu zawodów. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wyjazd na zawody, 
Transport oraz nocleg 

Wyjazd w dniach 8-
11.12.2022 

Zdjęcia, media społecznościowe, oficjalne 
wyniki zawodów na livetiming.pl 

 

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

Zawodnicy klubu drugi rok z rzędu wezmą udział w Mistrzostwach Polski w Olsztynie. Nasi pływacy wyjadą na zawody 

pod opieką jednego z Trenerów naszego klubu. Wielokrotnie braliśmy też udział w kilkudniowych Mistrzostwach 

Dolnego Śląska w pływaniu, gdzie osiągnęliśmy sporo sukcesów. Owocem tych sukcesów było powołanie czterech 

naszych zawodników do kadry wojewódzkiej. Alan Wojtowicz, Oliwer Różyczka oraz Marcel Piątek, którzy wezmą udział 

w zawodach w Olsztynie są członkami tej kadry. Zawodnicy UKP „ Na Fali” Jawor regularnie biorą udział w zawodach na 

terenie Dolnego Śląska oraz po za nim godnie reprezentując Gminę Jawor. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport na zawody 550,00 zł   

2. Nocleg 1590,00 zł   

3. Opłata startowa 300,00 zł   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 440,00 zł 2.440,00 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 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) 


