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Urzad Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych
pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin
tel. +4891 4245105

bop@um.slczecin.pl. www.slczecin.pl

Osiedlowy Klub Sportowy
"ISKIERKA"

ul. Pyrzycka 28
70-892 SZCZECIN

BOP-IO

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

(data i miejsce zlozenia oferty
-wypelnia organ administracji publicznej)

.........................................................
(pieczec organizacji pozarzadowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA l)

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

PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej

(rodzaj zadania publicznego2»)
SZCZECINSKA LIGA PILKI NOZNEJ

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 03.04.2013 do 30.06.2013

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPlER:\Nl:\ RF:\l JZ:\CTT

7/'.0:'\ NTA PI TRTJ\'7NFGO-B

PRZEZ

"""""""""""""""""""""""""""""""

(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



"~,'p,"n-'

1) nazwa: Osied1o',iVYKlub Soortowv ..Iskierka" Szczecin

2) forma nrawna:"'

(x) stowarzyszenie ( ) fundacia

() koscielna osoba nrawna ( ) koscielna iednostka or!mnizacyina

() snóldzielnia socialna ( ) inna..,....................................

3) numer w Kraiowym Reiestrze Sadowym. w innvm reiestrze lub ewidencii:J'

00001 I) <;') 7i'\

4) data wnisu. reiestracii lub utworzenia:V) 05.04.2002.........

5) nr NIP: 955-18-67-604... nr REGON: 811081290....

6) adres:

mieiscowosc: Szczecin uL: Pvrzvcka 28....

dzielnica lub inna iednostka vomocnicza:' I ... Osiedle Plonia-Smierdnica-Jezierzvce

2:mina: Szczecin powiat") ................................................--

woi ewództwo: .Zachodniovomorskie....

kod pocztoWY: ...70-892... noczta: Szczecin.....

7) tel.: 668-03-13-94... faks: .....................................................

e-mail: iskierka-smerdnica(G)wp.vl... I1ttp:// .www.iskierkaszczecin.pJ....

8) numer rachunku bankowe2:o: .....

1'1??"''' h"nk>r PFK A() <;:A V/O szrZE"'Tl'T

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reorezentowania oferenta/oferentów":

a) '''''''''''' Podzinski Sebastian...............

b) Gumienna Teresa... ... .........

10) nazwa. adres i telefon kontaktowy iednostki organizacyinei bezposrednio wvkonuiacei zadanie. o którym

f'!1f)Ul" UT ()fprl';p-9)

I.W ,..............................................

1l) osoba upowazniona do skladania wviasnieli dotvczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)



,~"""",1-'-

l) nazwa: Osiedjowy Kluh Soortowv ..Iskierka" Szczecin

:2) forma Drawna:~'

(x) stowarzyszenie ( ) fundacia

( ) koscielna osoba nrawna ( ) koscielna iednostka organizacyjna

( ) snóldziejnia socialna ( ) inna.."".................................

3) numer w Kraiowvm Reiestrze SadowYm. w innym reiestrze lub ewidencii:JI

()()()() 1f) '\') 7l\

4) data wpisu. reiestracii jub utworzenia:") 05.04.2002.........

5) nr NIP: 955-18-67-604... nr REGON: 811081290....

6) adres:

mieiscowosc: Szczecin uL: pyrzycka 28....

dzielnica jub inna iednostka nomocnicza:' " Osiedle Plonia-Smierdnica-Jezierzvce

fZmina: Szczecin DowiatOI ,....

woiewództwo: .Zachodnionomorskie....

kod nocztoWY: ...70-892... Doczta: Szczecin ,

7) tel.: 668-03-13-94... faks: "..................

e-mail: iskierka-smerdnica(ivwp.nl... http:// www.iskierkaszczecin.pJ....

8) numer rachunku bankowego: .....

ll'1?UT" l)""k:1}' P1?KAO" A \T/O szr'ZEr"[l\,T

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reorezentowania oferenta/oferentów'):

a\ .Podzinski Sebastian...............

b) Gumienna Teresa... .. . .....

10) nazwa. adres i telefc)11kontaktowy iednostki organizacyinei beznosrednio wvkonuiacei zadanie. o którym

1l1{)"!" UT ()fprr'ip.9)

I.W ,...............................................................

11) osoba uDowazniona do skladania wyiasnieJl dotvczacych ofeJty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)
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12) Drzedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

.. -"---' '~'---'-'--"oO-.""-'-"--'O"-"-'-""_O- -"--' "0 0",'.'-'--"--"-" o. . ---'---"-' o n_.o...o-

,~i ci

nO""_"'."On",_-'-" ..."0' "---... "'''.,---.--...

13) jezeJi oferent /oferencii}Drowadzi/prowadza') dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do reiestru Drzedsiebiorców .. . ... .. .. . ...

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

U. Informacia o sposobie reorezentacii oferentów wobec organu administracii Dublicznei wraz

z przytoczeniem podstawy Drawnej'O)

STOV\'),RlYSZEj\JIE SPORTOWE

HJ. Szczególowy zakres !'zeczowv zadania Duhlic:mego orODonowanego do realizacii



1. Krótka charak~erystyka zadania publicznego

MISTRZOSTWA SZCZECINA DRUZYN SENIORSKICH ROZGRYWANY W SYSTEMIE LIGOWYM CO

SRODA W MIESIACACH KWIECIEN-CZERWIEC 2013 SKIEROWANY DO DRUZYN Z MIASTA

SZCZECINA ZRZESZONYCH W ZZPN

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

skutków

MISTRZOSTWA MAJA POLEPSZYC WSPÓLPRACE KLUBÓW SZCZECINSKICH WYPRACOWAC

KLAROWNY SYSTEM PRACY Z GRUPAMI SENIORSKIMI ,WYMIANE DOSWIADCZEN ORAZ

SCALENIE PILKARSKIEGO SZCZECINA

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

ZADANIE PUBLICZNE SKIEROWANE DO WSZYSTKICH KLUBÓW SENIORSKICH

ZAREJESTROWANYCH W GMINIE SZCZECIN ;POGON II SZCZECIN ,STAL SZCZECIN, HUTNIK

SZCZECIN, ARKONIA SZCZECIN, SWIT SZCZECIN, ISKIERKA SZCZECIN, JEZIORAK SZCZECIN,

KASTA SZCZECIN, VIELGOVIA SZCZECIN, AQUILA SZCZECIN ,ISKIERKA II SZCZECIN

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

szczególnoscize wskazaniemwjaki sposóbprzyczynisie to do podwyzszeniastandardurealizacjizadania.11)

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofmansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)



6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

ORGANIZACJA DZIALALNOSCI SPORTOWEJ MA NA CELU KSZTALTOWAC ROZWÓJ FIZYCZNY,

RUCHOWY UCZESTNIKÓW ZADANIA, KSZTALTOWANIE WARTOSCI ZYCIOWYCH, TWORZENIE

ROZUMIEJACEJ SIE GRUPY LUDZI NA BOISKU I ZYCIU CODZIENNYM. POPRAWA I PODNOSZENIE

UMIEJETNOSCI GRY W PILKE NOZNA, NAUKA TAKTYKI ZESPOLOWEJ I INDYWIDUALNEJ.

PODNOSZENIE UMIEJETNOSCI TECHNICZNYCH UCZESTNIKÓW.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

OBIEKT SPORTOWY WITKIEWICZA

OBIEKT SPORTOWY UL. POMARANCZOWA

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

MECZE ROZGRYWANE SYSTEMEM LIGOWYM Z UDZIALEM SEDZIÓW Z PUNKTACJA LIGOWA

MISTRZEM ZOSTAJE ZDOBYWCA NAJWIEKSZEJ LICZBY PUNKTÓW

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od...01.04.2013... do...30.06.2013

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania
dzialan publicznego

SZCZECINSKA LIGA PILKARSKA

MECZE MISTRZOWSKIE

ORGANIZACJA OPRAWY

MEDIALNEJ

NAGRODY RZECZOWE DLA

NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW

01.04.2013-

30.06.2013

OKS ISKIERKA SZCZECIN

PROPONOWANY

DZIEN SRODA

GODZ 18.00

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania pUblicznego15)



CYKLICZNOSC IMPREZY ZAPEWNI WZROST RYWALIZACJI SPORTOWEJ PILKARSKIEGO

SZCZECINA, ZAPEWNI PRZEJRZYSTOSC UMIEJETNOSCI ZAWODNIKÓW ,ZWIEKSZY AKTYWNOSC

KLUBÓW OBSLUGA MISTRZOSTW TO KOSZT OKOLO 6000ZL NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

ZESPOLÓW KOSZT OKOLO 3000ZL NA CELE PROMOCYJNE PRZEZNACZYMY 2100 ZL CALOSC

ZADANIA 11100 ZL Z DOTACJI 10000ZL

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

-
Lp. Rodzajkosztów]6) ,....., Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia"i::5

calkowity pokrycia finansowych z wkladu:::'-" (w zl) z srodków osobowego, w tym>,
::: wnioskowanej wlasnych, pracy spolecmejo

dotacji srodków czlonków.;s(1)
...... C/J

(w zl) z innych zródel, w i swiadczenC/J oo s:::s::: '" S tym wplat i oplat wolontariuszy'" (1)
(1) ......., .

adresatów zadania (w zl).......,
N'c,) N

'C/J C/J '"
publicmegol7) (w;;§

o o
'"

zl)
I Koszty merytoryczne

1) .OBSLUGA LIGI 6000 6000 O
SZCZECINSKIEJ

2) NAGRODY 3000 3000 O

II

Koszty obslugi2O)

I

zadania publicznego,
w tym kosztyI
administracyjne po

Istronie... (nazwa
Oferenta) ]9):
l) .........
2) ........



l

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

~I Wnioskowana kwota dotacji
I I
i-

2 I Srodki finansowe wlasne l?)

I

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

I

'3.1 I wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego17)

i
I
3

1100 zl
1...10.%

I
I zl 1 %
I I

I '

i3.2 ~

iz budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
lcelowych, srodki z funduszy strukturalnych)'?)

I"""'" zl 1""""% - j

i izl %

3.3 I pozostale!?)

I I

--- ---
--t-- I j

I. .. .. zl I... .. ...% I

I t

4 ' Wkladosobowy(wtym swiadczeniawolontariuszyi pracaspolecznaczlonków)

! I I'"'''''' zl 1 %I t I

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

l - 121O~ zl - 11~0%

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

~N;-;:~waorganu administracji -
publicznej lub innej jednostki sektora

Ifinansów publicznych

_..- --

Termin rozpatrzenia - - --,

I W przypadku wniosków

I (ofert) nierozpatrzonych I
I do czasu zlozenia

niniejszej oferty

I

Kwota srodków

(wzl)
Informacja o tym, czy

I wniosek(oferta)
I o przyznanie srodków

zostal (-a)
rozpatrzony( -a)

I pozytywnie, czy tez

I nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

i TAK/NIE!)
I

I
TAK/NIEIJ

,
--J I

IIII Innekoszty,w tym I T-12100

1'000 ["00 I

i koszty wyposazenia i .

I promocji po stronie "'1

(nazwa Ojerenta/9):
I) MATERIALY I

.....
Ii

I I I IPROMOCYJNE........ I I I

2) .... ....
I

I
IV Ogólem: 11100 10000 1100



TAK/NIE I)

TAKlNIE1'

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie koszto

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów l)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

BAZA SPORTOWA MOSRIR

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publicma).

OKS ISKIERKA SZCZECN OD 1997 BIERZE UDZIAL W KONKURSACH DOTYCZACYCH

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

4. Informacja, czy oferent/oferenci I) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicmego w trybie, o którym

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



Nie p~zewiduje zlecac.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentó'll+);

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

3) oferent/oferenci!) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30.06.2013...;

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/oferenci!) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)/zalega( ja)l) 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/v/lasciwa ewidencja+);

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

faktycznym. r:; -TU

~~~,~
. 00 00 . 00 .. .. .. . 00 . 00 . 00 00 .. .. . .. . 00 . .. .. .. .. . . 00 .

00000000..;...00 000s'i'e tlI liwy KI ub Sportowy
..

J
.rf(lf(e.t!~~ 1.e~~~~ '~.~.e

l
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A"
li. yrzyc a

. . .70-892 SZCZECIN
(pOdpISosoby upowazmoneJ

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentów!)

Data l.(~.~..O ~:...~ l3?....................

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)



AdQotacje urzedowe25)

l) Niepotrzebne skreslic.
2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych wart. 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
i jednostki 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) Wzaleznosciod tego,wjaki sposóborganizacjalubpodmiotpowstal.
7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nie obowiazkowe. Nalezy

.

l)' wype1Dicjezeli
zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jedno~~
8) Nie wypelniacw przypadkumiastastolecznegoWarszawy. .----
9)Dotyczy oddzialów terenowych, placówek i innych jednostek or.gaaizaC)ijTiychoferenta. Nalezy wypelnic jesli
zadanie ma byc realizowane w obrebie danej jednos~jnej.
10)Nalezy okreslic czy podstawa sa z~-oKTeslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez inna
podstawa. Dotyczy tylko of~ej. .

11)Wypelnic~W-pr1YJ)adku ubiegania sie o dofinansowanie inwestycji.
12)Opis I1111SIbyc spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - nalezy wskazac
dokladny podzial dzialan w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skladajacymi oferte wspólna.
13)W harmonogramie nalezy podac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych dzialan oraz liczbowe
okreslenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
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 stopniurealizacja
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 informacje 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 prawna 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) Informacje o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej nalezy przyporzadkowac zasoby kadrowe do

d~sponujacych 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.


