
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, 
pozostawiającprawidłową. 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) 

Zadanie 3 b). 
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
- Popularyzowanie sportu poprzez organizowanie i uczestnictwo w 
imprezach i zawodach sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych ale 
również w turniejach i ligach dla mieszkańców gminy 

 
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 

JAWORSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW MOTORYZACJI 
KRS: 0000757325 
REGON: 381787068, 
NIP: 6951530344 
 
Adres: 
ul. ZAMKOWA, nr 5C  
59-400, poczta JAWOR, kraj POLSKA 
E-mail: jsmm.jawor@gmail.com 
Telefon: 605 825 974 (Andrzej Giera) 
Nr rachunku bankowego  BNP PARIBAS:17 1600 1462 1872 7263 9000 0001 
 
 
 
 
 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

Andrzej Giera 
Tel. 605-825-974 
E-mail: andrzej-giera@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 Kobieta Za Kółkiem 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

13.02.2023 r. Data  
zakończenia 

14.04.2023 r. 

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

Kobieta Za Kółkiem to cykliczna impreza organizowana przez Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji oraz 

Gminę Jawor pod patronatem Burmistrza Miasta Jawora z okazji Dnia Kobiet. Odbędzie się w dniu 12.03.2023. w godz. 

10.00-17.00. Przewidywany jest udział min.15 uczestniczek w każdej z 3 konkurencji takich  jak: Mini KJS, Talerz Stewarta 

i konkurencja techniczna. Impreza połączona z nagłośnieniem, poczęstunkiem i galą wręczenia nagród. Impreza odbywa 

się na terenie Agromy oraz Vendo Park w Jaworze. Ponieważ JSMM organizuje wspólnie z Gminą Jawor wiele imprez 

motoryzacyjnych (w samym Jaworze  ale też w różnych miastach w Polsce oraz za granicą ) w wydatkach organizacyjnych  

zaplanowaliśmy zakup bramy startowej(logo Jawora) wraz z agregatem prądotwóczym, przedłużacz elektryczny  oraz 10 

m  najazd kablowy(osłona kabla el.)Powyższe środki  techniczne będą służyć zarówno do organizacji   jak też promocji  

Miasta Jawora  podczas tego  oraz kolejnych wydarzeń.Zadanie zostanie zrealizowane z zapewnieniem dostępności 

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Konkurencje dla zawodniczek Rozegrane będą 3 
konkurencje. 
1. Mini KJS – start minimum 
15 załóg z własnymi 
samochodami. 
2. Talerz Stewarta – start 
min. 15 zawodniczek 
samochodem wynajętym 
wraz z instruktorem. 
3. Konkurencja techniczna. 

Protokół z zawodów, dokumentacja 
techniczna. 

 
 

  

 
 

  

 

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

Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji zrzesza ludzi zafascynowanych nią w całym przekroju ,od 

motocyklistów poprzez rajdowców i zwolenników współczesnych trendów po fanów klasyków. Działalność początkowo 

dla społeczności lokalnej szybko rozszerzyła się na skalę ponadregionalną, a nawet ogólnopolską i międzynarodową. 

Imprezy, które już zorganizowaliśmy, współorganizowaliśmy, nie były ,,kalką" wydarzeń już funkcjonujących, my stawiamy 

na oryginalność. Od 2018 r. zorganizowaliśmy: 

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



Marzec - KOBIETA ZA KÓLKIEM DAWNIEJ I DZIŚ, impreza dla pań z okazji Dnia Kobiet-połączenie rywalizacji sportowej z 

wydarzeniem kulturalnym(JAWOR ), 

Wrzesień- MOTO PIKNIK PRZY PIEROGACH, zlot samochodów zabytkowych, motocykli Harley Davidson oraz zawody Wrak 

Race i Enduro zorganizowane dla uatrakcyjnienia ŚWIĘTA PIEROGA w Paszowicach, 

Wrzesień-XVII Legnicki Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, współorganizowaliśmy i gościliśmy załogi w 

Jaworze, 

I Jaworski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych ,,Szlakiem Polsko- Niemieckiego Pojednania" Jawor/Gross -

Rosen/Strzegom/Świdnica /Krzyżowa/Jawor, niestety z powodu zakazów i obostrzeń zmuszeni byliśmy przesunąć termin 

na 2021 r. 

Przełom lipca i sierpnia - TYLKO DLA ZUCHWAŁYCH, I edycja długodystansowego rajdu pojazdów zabytkowych 

Jawor/Ostrów Wielkopolski/Toruń/Ostróda/Władysławowo, 1000 km (najdłuższy rajd klasyków w Polsce i 

prawdopodobnie jeden z najdłuższych w Europie), 

MOTO OFFENSIVE -26-27.06.2021 r. Wielowątkowa impreza motoryzacyjna. 

TYLKO DLA ZUCHWAŁYCH II edycja JAWOR - ZAMOŚĆ - 25-31.07.2021 r. 

ŚLADAMI POLSKO -NIEMIECKIEGO POJEDNANIA - Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Jawor/Gross-

Rosen/Strzegom/Świdnica/Krzyżowa/Jawor - 27-29.08.2021. 

TYLKO DLA ZUCHWAŁYCH Miedzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych III Edycja 24-30.07.2022  Spremberg-Gorzów-

Stargard-Szczecinek-Toruń-Czerniejewo-Oława-Jawor 

Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych KSIĘSTWA ŚWIDNICKO JAWORSKIEGO 22-24.09.2022. Świdnica -Bolków-

Świdnica. 

W przygotowaniu: 

29.01.2023 - MOTO WOŚP, Jawor; 

12.03.2023 - Kobieta Za Kółkiem, Jawor; 

07.05.2023 - Retro Biesiada, Wądroże Wielkie; 

02.07.2023 - Rajd Krainy Wygasłych Wulkanów, Świerzawa 

23-29.07.2023 - Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych "Tylko Dla Zuchwałych", Drezno - Wrocław; 

03.09.2023 - Klasyczny Piknik Przy Pierogach, Paszowice; 

22-24.09.2023 - Rajd Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, Świdnica 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynajęcie obsługi OSK Gawroński do 
konkurencji Talerz Stewarta 

1000 1000  

2. Brama startowe 4500 3300 1200 

3. Agregat prądotwórczy 1600 1000  600 

4. Przedłużacz 230 v 50 m zwijany 180  180  



5. Taśmy ostrzegawcze – 3 rolki po 500 m 120 120  

6. Najazd kablowy  700 700  

7. Produkty spożywcze (ciasta, słodycze, 
kiełbasa, chleb, kawa, herbata,  cukier, 
mleko, kubki, talerzyki, sztućce 

1500 1500  

8.  Numery startowe – 30 szt. 300 300  

9. Paliwo 300 300  

10. Puchary i medale dla każdej 
konkurencji 

1600 1600  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11800 10000  1800 

 
 
 
 
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, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
Jawor, Data 13.01.2023 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionejlub podpisy  
osób upoważnionychdo składania oświadczeń  
woli w imieniuoferentów) 
  


