
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 

Jaworskie Towarzystwo Sportowe PIAST Jawor  

 

Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000186185 

NIP: 695-131-85-10 i REGON: 390455184 

Adres: 59-400 Jawor, ul.: Jasna 8b/6 

Tel. 537487664 

Nr konta bankowego 04 86470007 0000 0143 2000 0001 
 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Leszek Wawoczny Tel. 537487664  
Michał Garcarek 
Email jtsjawor16@interia.pl 
 
 
 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Finał Jaworskiej Ligi Halowej 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

11.02.2023 Data  
zakończenia 

28.02.2023 

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

Finał odbędzie  się w hali sportowej przy ul. Wiejskiej 5. W dniu 11.02.2023r. w którym uczestniczyć będą zwycięskie 

drużyny. Wystąpi 10 zespołów Amarillos, Huragan Grzegorzów, Jaworzanka Joung, Galactions, Urząd Miasta, 13 Dzielnica, 

Grupa 2022, Młody Bazalt, łapy jak Głazy, FC Wetfingers i  rozegrane zostaną finałowe mecze z udziałem publiczności oraz 

wszystkich uczestników całego cyklu zmagań sportowych. 

 
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.  



W trakcie zawodowych nagrodzone będą zwycięskie drużyny  oraz wręczone zostaną nagrody indywidualne. 

Spotkanie będzie okazją do promocji rywalizacji sportowej  „ w każdym wieku” mieszkańców Jawora. 

   

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Finał Turnieju Halowego 11 luty 2023r. Finał Turnieju Halowego 11 
luty 2023r. 

Fotorelacja zdjęciowa 

 
 

  

 

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

Organizacja kolejnej Ligi Halowej w Jaworze przez trenera Mateusza Witkowskiego. Zajmuję się od kilku lat szkoleniem w 

klubie oraz organizuję turnieje sportowe.  Klub istnieje od 25 lat, gdzie prowadzi działalność sportową ukierunkowaną w 

dziedzinę szkolenia piłki nożnej. Każdy zespół oprócz treningów, także jeździ na turnieje i mecze ligowe w swojej kategorii 

wiekowej. Finał Turnieju Halowego 11 luty 2023r. 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Vouchery  4500 4500  

2. Puchary i statuetki  500 500  

3.     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000 5000  

 
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 ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów)  


