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pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERT A '!l~pnT N AB

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-y CH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPIERANIE i UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
(MALA DOTACJA)

(rodzaj zadania publicznego2»)
BOMBARDIER 3X3 -TURNIEJ MLODYCHSTRZELB

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 07.06.2013 do 08.06.2013

W FORMIE
PO'NIERZENIA REALIZ,A.CJI ZAD1\NLA. PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/ofarontó,.,1)3)

1) nazwa: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ulice Basketu

2) forma prawna:4) <:;; .',a
",' ,:C'FW('~

li

(X) stowarzyszenie ( ) fundacja
,. " , l

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)
SKFN/BOP 100

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)19 sierpnia 2008 r

5) nr NIP: 8513068272 nr REGON: 320564338

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Przewiewna 25

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

gmina: Szczecin powiae) Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-731 poczta: Szczcin

7) tel.: 602-460-832 faks: .....................................................

e-mail: m.szyszko@bombardier.szczecin.pl http://www.ulicebasketu.pl,www.bombardier.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego: 29 1030 0019 0109 8530 0043 9690

nazwa banku: CITY HANDLOWY

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentó'N-t-):

a) Maciej Szyszko

b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie,

o którym mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ulice Basketu, 70-731 Szczecin, uLPrzewiewna 25, tel. 602-460-

832

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Maciej Szyszko, tel!

~-
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Realizowanie Idei Wychowania przez Sport. Propagowanie Zdrowego Trybu Zycia,
Aktywnych Ruchowo Form Spedzania Czasu Wolnego, Profilaktyka Antyuzaleznieniowa.
Popularyzowanie Sportowych Gier Zespolowych (pilka koszykowa, pilka siatkowa, pilka
nozna) ze szczególnym naciskiem na program szkolenia koszykarskiego mlodziezy,
promocje pilki koszykowej w pelnym wymiarze tej dyscypliny oraz w ujeciu
uproszczonym, w tzw. wydaniach podwórkowych, ulicznych (streetbalI). Ponadto
Stowarzyszenie realizuje swoja misje w obszarze dzialalnosci na rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Stowarzyszenie zaklada partycypacje rodziców w kosztach szkolenia sportowego
AKADEMII BASKETU i BOMBARDIER BASKETBALL TEAM, a takze w organizacji obozów
sportowych dla dzieci i mlodziezy.

13) jezeli oferent /oferenci4-) prowadzi/prO\'vadza 1)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców ... ... ... ... ... .....

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej

wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczy.
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III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Impreza wyrasta z organizacyjnej misji Stowarzyszenia Ulice Basketu, która jest popularyzowanie

koszykówkiw parkach, na ulicach i podwórkach. Celem organizacyjnym BOMBARDIER3X3-TURNIEJ

MLODYCHSTRZELBjest wylonienie na Pomorzu Zachodnim mistrzów w koszykówce 3X3w kategorii

do lat l8-stu. Przy okazji turnieju glównego chlopców i dziewczat, organizatorzy zorganizuja turnieje
w kategoriach mlodszych (U-12, U-14, U-16). Poniewaz turniej odbedzie sie pod auspicjami

Zachodniopomorskiego Okregowego Zwiazku Koszykówkiobligatoryjnie wszystkie kluby na terenie

województwa zachodniopomorskiego realizujace program koszykarskiego szkolenia mlodziezy

wezma udzial w tym projekcie. Niezaleznie od delegacji klubowej, w turnieju wezma udzial druzyny

szkolne i podwórkowe. Nalezy podkreslic, iz województwo zachodniopomorskie realizuje projekt po

raz pierwszy. Warto zwrócic uwage, iz sposród zwyciezców eliminacyjnych turniejów PolskiZwiazek

Koszykówkizamierza budowac mlodziezowe kadry na kolejne imprezy rangi miedzynarodowej.

Schemat organizacyjny imprezy zaklada partycypacje w kosztach jej przeprowadzenia po stronie

partnerów lokalnych, w tym samorzadu. Ponizej szczególowe zalozenia przyswiecajace organizacji
turnieju BOMBARDIER3X3 -TURNIEJ MLODYCH STRZELB:

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz
skutków

Stowarzyszenie StreetbalI Polska na potrzeby organizacji ogólnopolskiego cyklu mlodziezowych

turniejówGRANDPRIX3X3U-18wchodziw relacjez lokalnymistowarzyszeniamidelegowanymdo

wspólpracy przez Okregowe Zwiazki Koszykówki. W obszarze miasta Szczecina i województwa

zachodniopomorskiego do realizacji turnieju delegowano Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ulice

Basketu. Operator glówny projektu STREETBALLPOLSKApozyskal finansowe wsparcie Ministerstwa

Sportu w Warszawie. W kosztach organizacji szczecinskiej czesci partycypuje Zachodnio pomorski

Okregowy Zwiazek Koszykówki. Powyzsze oznacza zmniejszenie wielu kosztów organizacyjnych.

Nalezy podkreslic, iz cykl turniejów GRANDPRIX3X3 U-18 po raz pierwszy obejmie Pomorze

Zachodnie i metropolitarne miasto Szczecin. Nalezy podkreslic, iz jestesmy swiadkami narodzin

nowej olimpijskiej dyscypliny, która podobnie do siatkówki plazowej bedzie wakacyjnym wariantem

halowej koszykówki. W ubieglym roku koszykówka uliczna 3X3 byla dyscyplina pokazowa w

programie Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Wiele wskazuje, iz bedzie na trwale wbudowana w

program igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Przyjety schemat organizacyjny imprezy zaklada

partycypacje w kosztach jej przeprowadzenia po stronie partnerów lokalnych, w tym samorzadu.

Ponizejszczególowezalozeniaprzyswiecajaceorganizacjijednodniowegoturnieju BOMBARDIER3X3

-TURNIEJMLODYCHSTRZELB:
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. MLODZIEZOWAIMPREZASPORTOWAzawierajaca elementy otwartej formuly uczestnictwa
dziewczat i chlopców w wieku 12-18 lat.

.Aktywnywspóludzial wszystkich koszykarskich klubów regionu zachodnio pomorskiego szkolacych
mlodziez, a takze szkól i druzyn podwórkowych.

.Wydarzenie oprócz dostarczania krótkotrwalych, intensywnych przezyc i emocji, zorientowane jest

na realne ksztaltowanie ludzkich postaw w obszarze przyzwyczajen zdrowotnych, sportowych i
spolecznych zachowan.

. Czescia PROGRAMUBB3X3 beda elementy treningowo-warsztatowe dla mlodziezy w formie

wartosciowychprzerywnikówobejmujacezakresindywidualnegoi zespolowegowyszkoleniagraczy.

.Czescia PROGRAMU BB3X3 beda elementy konkursowe.

. Aktywnymuczestnikom turnieju koszykówkiulicznejBB3X3zapewniony zostana napoje.

.Zwyciezców BB3X3 organizator nagrodzi sprzetem sportowym, pucharami i statuetkami.

.Organizator BB3X3 zapewni stosowna oprawe muzyczna i konferansjerska.

.Caloscsportowego wydarzenia zostanie udokumentowana obszerna relacja foto ivideo. Wszystkim

punktom programowym imprezy towarzyszyl bedzie fotoreporter i operator filmowy. Calosc

zgromadzonego materialu zostanie poddana obróbce, montazowi i postprodukcji. Nastepnie
udostepniona w przestrzeni serwisów internetowych. W tym dedykowanego dla turnieju serwisu
www.ULlCEBASKETU.PL

. Przy organizacji turnieju zaangazowani beda bezposrednio czlonkowie Stowarzyszenia oraz liczni

mlodzi wolontariusze skupieni wokól glównych projektów szkoleniowych Stowarzyszenia -
BOMBARDIER BASKETBALLTEAM oraz AKADEMIA BASKETU.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Turniej BB3X3 obejmie realnym zasiegiem województwo zachodnio pomorskie. Przewidywany

udzial ok. 200 aktywnych zawodników wieku 12-18 lat. Do tego bardzo duza rzesza sympatyków

koszykówki, rodziców, kibiców dyscypliny i wielu innych czasem przypadkowych obserwatorów

zacheconych sportowym rozmachem wydarzenia.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.U)

:')



Nie dotyczy.

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/ofereaei!) otrzymal/otrzymali!) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy.

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznegooraz sposóbich realizacji

I Krzewienie kultury gry w koszykówke poprzez organizacje turnieju koszykówki, treningów

pokazowych, zajec warsztatowych, otwartych spotkan i rozmów. Wreczenie wielu mlodym

ludziom inspirujacego pretekstu do ustawicznych sportowych cwiczen daleko

poprzedzajacych sama impreze, a takze kontynuowanych trwale po imprezie. Mocne

podkreslenie metropolitarnosci Szczecina, impreza zogniskuje zainteresowanie i

przyciagnie wiele przyjezdnych koszykarskich ekip z województwa zachodniopomorskiego.

Impreza ma szanse na trwale zagoscic w programie imprez miasta Szczecina.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Miejscem realizacji imprezy bedzie Orlik przynalezny do SP-12 (Szczecin, ul.
Floriana Szarego 12). Na wypadek niepogody organizator w charakterze
alternatywy zabezpieczy pobliska hale sportowa przynalezna do tej samej placówki.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego!2)

. Opracowanie wiodacych koncepcji graficznych (plakat, reklama internetowa, nadruk

na odziezy). Wykorzystanie istniejacej strony turniejowej www.ULICEBASKETU.PL

jako platformy internetowej turnieju. (GRAFIKA)

Pozyskanie niezbednych patronatów medialnych publikatorów branzowych i

serwisów (SZOSTYGRACZ.PL, PolskiKosz.pl, PZKOSZ) oraz mediów lokalnych

(radio, telewizja i prasa). (PATRONATYMEDIALNE)

Nieodzowne, dalsze poszukiwania sponsorów imprezy mogacych dodatkowo

.

.

()



.

przyczy,:ic sie do uswietnienia projektowanego wydarzenia. (POSZUKIWANIE

SPONSORÓW)

Ogólnopolskie kontakty z grupami pokazowymi (freestylerzy) i kontraktacje

przyjazdów. (UZGODNIENIA i KONTRAKTACJEGOSCI)

Szczególowe ustalenia repertuarowe w zakresie doboru muzyki, a takze

uszczególowienia kwestii dokumentacji foto i video. (USTALENIA MUZYCZNE i

DOKUMENTACJIFOTO/VIDEO)

Szkolenia dla czlonków sztabu imprezy. (SZKOLENIA OBSLUGI)

Zakupy sprzetu sportowego niezbednego do przeprowadzenia imprezy, nagród,

pucharów i statuetek. Trwale oznaczenie logiem imprezy i herbem miasta. (ZAKUPY

.

.

.

. SPRZETOWE i OZNACZANIE)

Uruchomienie kampanii reklamowej: druk i wywieszanie plakatów, emisja reklam

internetowych na portalach spolecznosci owych Szczecina i branzowych stronach

poswieconych koszykówce oraz serwisach: MIASTOBASKETU.COM,

ULICEBASKETU.PL,BOMBARDIER.SZCZECIN.PL. (PROMOCJA WYDARZENIA)
. Start dwudniowej imprezy, kompleksowa obsluga w zakresie: zgloszen, przebiegu

rywalizacji, arbitrazu, oprawy wydarzenia, obslugi organizacyjnej, dziennikarskiej,

relacji video, foto, itp. (REALIZACJAIMPREZY)

Zamkniecie i rozliczenie projektu. (ROZLICZENIE IMPREZY).

9. Harmonogram 13)
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10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegolS)

R

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 25.04.2013 roku do 25.06.2013 roku

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot

realizowanego zadania poszczególnych odpowiedzialny za dzialanie w zakresie

publicznego 14) dzialan realizowanego zadania publicznego

KONCEPCJE REKLAMOWE Od 25.04.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu we

IMPREZY Do 30.04.2013 wspólpracy z GOPROMO

PATRONATY MEDIALNE Od 25.04.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu

Do 30.04.2013

POSZUKIWANIE SPONSORÓW Od 25.04.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu we

Do 19.05.2013 wspólpracy ze STREETBALL POLSKA.

UZGODNIENIA I KONTRAKTACJE Od 25.04.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu

GOSCI Do 10.05.2013

USTALENIA MUZYCZNE i Od 25.04.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu

DOKUMENTACJI FOTONIDEO Do 10.05.2013

ZAKUPY SPRZETOWE i Od 5.05.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu

OZNACZANIE Do 15.05.2013

PROMOCJA WYDARZENIA Od 4.05.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu we

Do 19.05.2013 wspólpracy z patronami medialnymi.

REALIZACJA IMPREZY 19.05.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu

ROZLICZENIE IMPREZY Od 20.05.2013 Stowarzyszenie Ulice Basketu

Do 25.06.2013



Zorganizowanie profesjonalnego weekendu koszykarskiego dla mlodziezy. Aktywny udzial ok.

200 zawodników, przy jednoczesnie znacznie wiekszym rezonansie srodowiskowym wsród

kibiców i sympatyków sportu. Efektowna proklamacja koszykówki, wielka zacheta do mlodych.

Promocja sportu, zdrowia, miasta i regionu.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

9

Lp Rodzaj II Ko Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztów16) o szt miary calkowity pokrycia finansowych pokrycia

s jed (w zl) z srodków z wkladu
C nos wnioskowa wlasnych, osobowego,
je tko nej dotacji srodków w tym pracy
d wy (w zl) z innych spolecznej
n (w zródel, w czlonków
o zl) tym wplat i i swiadczen
st oplat wolontariuszy
e adresatów (w zl)
k zadania

ublicznego 1

) (w zl)
I

Koszty
merytoryczne18)

1. Sprzet sportowy, 1 4000
Pakiet 4000 4000nagrody puchary i

-
-

statuetki, trwale Sprzetowy

oznaczenie.

2.Koszty pracy 1 2000
Koszty Pracy 2000 2000

-
sedziów,

-

fotoreportera,
filmowca,
montazysty, sztabu
turnieju, grupy
pokazowe freestle,
muzyka, ochrona
imprezy, sprzatanie
(FV, umowy o dzielo i
zlecenia).



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

10

II - - - - - - -

Koszty obslugeO)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
... (nazwa
Ojerenta/9) :

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocji po
stronie...
(nazwa
Oferenta)19):
l) ........
2) ........

l. Materialy 1 600 pakiet 600 - 600 -
Promocyjne
(koncepcje
graficzne,
wykonanie reklam
internetowych,
druk plakatów).

IV Ogólem: - - - 6600 6000 600 -

l Wnioskowana kwota dotacji 6000 zl 90%

2 Srodki finansowe wlasne17)

600 zl 10%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

......... zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegoII)

......... zl .........0/0

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)l?)

......... zl ........%

3.3 pozostale II)

......... zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)
......... zl ........0/0

5 Ogólem(srodki wymienionew pkt 1-4)
6600zl 100%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Rzeczywiste koszty organizacji imprezy sa wyzsze. Stowarzyszenie posiada gotowa

niezbedna infrastrukture serwisu www.ULlCEBASKETU.PL.posiada takze osprzet FIBA

(zegary, komputery) wszelkie inne akcesoria niezbedne do przeprowadzenia

profesjonalnego turnieju koszykówkiulicznej. W zwiazku dalszymi potrzebami zwiazanymi z

uswietnieniem imprezy (oprawa, znaczace podniesienie rangi), Stowarzyszenie zabezpieczy

pozostale niezbedne srodki na realizacje projektu wplywami od sponsorów.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Bezposrednio za organizacje zadania odpowiedzialni beda doswiadczeni w organizacji

plenerowych koszykarskich imprez: Czlonkowie Stowarzyszenia Ulice Basketu oraz uczestnicy

szkolenia BOMBARDIER BASKETBALL TEAM i AKADEMII BASKETU. Bezposrednio za

koordynacje zadan w projekcie odpowiedzialny bedzie Maciej Szyszko.

2. Zasoby rzeczowe oferentaloferentóv/l1przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Stowarzyszenie posiada niezbedne akcesoria sportowe, oprogramowanie turniejowe oraz

dysponuje infrastruktura dwóch serwisów internetowych: www.ulicebasketu.pl

11

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Terminrozpatrzenia-
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony( -a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE1)
BRAK



3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Doswiadczenia organizacyjne Stowarzyszenia wiaza sie z administrowaniem wieloma projektami

sportowymi. Stowarzyszenie zaslynelo z organizacji imprez: StreetbalI Challenge VESTAS 2009,

MECZUGWIAZD SZCZECIN vs. POMORZEZACHODNIE, Szymon Szewczyk Szczecin 2011-2012,

Mistrzostwa Szczecina w Kozlowaniu Pomaranczowa oraz kampaniami billboardowymi

promujacymi sport. We wszystkich wymienionych projektach Stowarzyszenie otrzymywalo

wsparcie Urzedu Miasta Szczecina oraz Urzedu Marszalkowskiego w Szczecinie.

4. Informacja, czy oferent!oferend1 przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

I Nie przewiduje.

Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta!oferentóvi.j,);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie!) oplat od adresatów zadania;

3) oferent!ofereooi.j,)jest/sa!) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 25.06.2013.;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent!ofereaei.j,) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)!) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencja I);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.
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PREZES
StowarzyszenieUliceBasketu

NIP8513068272 REGON320564338
70-731 Szczecin,ul. Przewiewna25

Maciej Szyszko Y~.~.~.0.~.?~q.....
.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .

. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

Data 09.04.2013........................

Zalaczniki:
OSWIADCZENIEDO OFERTY

REKOMENDAOAZACHODNIOPOMORSKIEGOZWIAZKUKOSZYKÓWKI
ZASWIADCZENIE/ LISTINTENCYJNYSTREETBALLPOLSKA

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)

I) Niepotrzebne skreslic.

2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe
pola.
4) Forma prawna oznacza forme dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreslona na podstawie obowiazujacych przepisów, w szczególnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc
odpowiednia forme lub wpisac inna.
5)Podac nazwe wlasciwego rejestru lub ewidencji.
6)W zaleznosci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy wypelnic jezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
8)Nie wypelniac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
9)Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej.
10)Nalezy okreslic czy podstawa sa zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
II)Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofmansowanie inwestycji.
12)Opis musi byc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspólna.
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'J.'..,J -",,!' !'lo1(:>
13)W hannonograniienalezy podac tenniny rozpoczeciai zaku!).czeniaposzczególnychdzia,laijffi"f\?:liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar ad~~'Nahi~c~..dladanego
zadania publicznego, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie, liczba adresatów).
14)Opis zgodny z kosztorysem.
15)Nalezy opisac zakladane rezultaty zadania publicznego - czy beda trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni sie do rozwiazania problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki.
16) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, w szczególnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy,
wynagrodzen.
17)Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego.
19)W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolaczaja do tabeli infonnacje o swoich kosztach.
20)Nalezy wpisac koszty zwiazane z obsluga i administracja realizowanego zadania, które zwiazane sa
z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsluga finansowa

i ~rawna projektu.21 Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16
ramowego wzoru umowy, stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
22) Infonnacje o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do

dfsponujacych nimi oferentów.
2 ) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby rzeczowe do
dysponujacych nimi oferentów.
24)Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany.
25)Wypelnia organ administracji publicznej.
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