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(data i miejsce zlof~ia oferty

- wypelnia organ administracji publicznej)

BOP-IO

c .

KLUB SPORTOWY
CENTRUM ZEGLARSKIE

ul. Przestrzenna 21
70-800 SZCZECIN

Regon320783649,NIP9552281763
... '0'" ... o'0' '0' '0' ""00''''0'' ... .....

(pieczec organizacji pozarzadowej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA!)

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

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

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
(rodzaj zadania publicznego2J)

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
\\\\1. (tytul zadania publicznego)

1.'"S\'\:., D..oQ~a..CIQ.. {-~tva..lO'1ck ~ ~ o 'e~l/?O fpM W ~te, ()~,Q.. v\Q. ie~N
~ w okresie od'i)7.09.2ó\2 do 09.09.2012 WIC~PREZl)f; '"J)o.,lok

W FORMIE '--0:ze
/WSPIERANIA REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO l

PRZEZ

Gmine Miasto Szczecin
(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

~.
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I. Dane oferenta/oferentówl)3)

l) nazwa: Klub Sportowy Centrum Zeglarskie

2) forma prawna:4)

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

SKFN/BOP:107

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)04 stycznia 2010

5) nr NIP: 955 228 17 63 nr REGON: 320783649

6) adres:

miejscowosc: Szczecin u1.:Przestrzenna 21

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza

gmina: Szczecin ppwial;8)szczecinski

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70 -800 poczta: Szczecin

~.- ------
7) te1.: faks: .....................................................

e-mail: ~:.~~ http:// ~:.............

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.II Oddzial w Szczecinie

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta:

a) Biernat Maria,

b) Handke Grzegorz,

c) Franczak Tomasz

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

mowa w ofercie:9)

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

kontaktowego)

Grzegorz Handke,
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
Praca w sekcjach zeglarstwa regatowego i windsurfingu. Udzial i organizacja regat, obozów sportowych.
Prowadzenie treningów sportowych.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
Szkolenie na stopnie zeglarskie. Organizacja kolonii i obozów zeglarskich oraz rejsów szkoleniowych.

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadza l) dzialalnosc gospodarcza: ./...

)
.

d
.

d
.

b. , ~a numer wpISU o rejestru prze SIe lOrcow....................................................................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Klub Sportowy Centrum Zeglarskie Szczecin nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

~/

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja finalowych regat o Puchar Polski w klasie Omega na jeziorze Dabie w dniach 7 -9 wrzesnia 2012

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

skutków

Szczecin jest miastem o wspanialych mozliwosciach do rozwoju wszelkiego rodzaju sportów wodnych.

Zeglarstwo jest jednym z nich, a regaty finalowe o Puchar Polski w klasie Omega sa impreza zeglarska,

niezwykle prestizowa. Tego typu regaty sa wiec znakomita mozliwoscia promocji zeglarstwa wsród

spolecznosci Szczecina, a wsród gosci z poza Szczecina - znakomita forma promocji miasta.

3 A
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Regaty sa adresowane do uczestników z calej Polski. W regatach spodziewany jest udzial okolo 50-ciu 3-

osobowych zalóg, co z osobami towarzyszacymi - daje ponad 200 osób. Sa tez adresowane do widzów, czyli

mieszkanców Szczecina, a takze przyjezdnych.

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)

"...~ ~._'~.

//

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent otrzymal dotacje na dofmansowanie inwestycji

zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofmansowane, organu który

udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

~~.

6. Zakladane cele r~alizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, Promocja zeglarstwa regatowego; promocja miasta Szczecim.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Akwen jeziora Dabie, przystan Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Zeglarskiej w Szczecinie przy ul.

Przestrzennej 21

8. Opis poszczegóJnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Do prawidlowego przeprowadzenia regat konieczne jest uzyskanie licencji Polskiego Zwiazku Zeglarskiego,

zatrudnienie komisji sedziowskiej, obslugi technicznej na ladzie i na wodzie, zorganizowanie Biura Regat,

zapewnienie obslugi medycznej, ksiegowej. Nalezy przygotowac komplety dokumentów, pozwolenia na

przeprowadzenie regat, komplety znaków nawodnych. Regaty na wodzie odbeda sie w dniach 7-9.09.2012. Po

zakonczeniu ostatniego wyscigu nastapi dekoracja zwyciezców oraz zakonczenie regat.

1
4



9. Harmonogram13)

Poszczególne dzialania w

publicznego14)

zakresie realizowanego

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15 sierpnia do 10 wrzesnia 2012

inny

-ogloszenie na stronie PZZ zawiadomienia o regatach,

-wystapienie do PZZ o wydanie licencji,

- pozyskanie skladu sedziowskiego,

- przygotowanie druków dla Komisji Sedziowskiej

-wyczarterowanie ribów i statku Komisji Sedziowskiej

- przygotowanie kodu flagowego i innych znaków nawodnych

-przygotowanie sprzetu plywajacego

- zakwaterowanie sedziów

-otwarcie biura regat, rejestracja zalóg

- przeprowadzenie regat

- zakonczenie regat, ogloszenie wyników, wreczenie nagród

-rozliczenie Komisji Sedziowskiej, biura

- rozliczenie regat

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania pUblicznego15)

zadania ITerminy

realizacji

poszczególnych

dzialan

- do 25.08.2012

- do 25.08.2012

- do 25.08.2012

- do 31.08.2012

- do 31.08.2012

- do 05.09.2012

- do 05.09.2012

07.09.2012-

- 07.09.2012

Oferent lub

- 7 - 9.09.2012

09.09.2012-

- 09.09.2012

podmiot

odpowiedzialny za

- do 10.09.2012

dzialanie w zakresie

realizowanego zadania

publicznego

KS Centrum Zeglarskie

-II-

- II-

- II-

- II-

- II-

- II-

- II-

- II-

- 11-

- 11-

- II-

- II-

Ze wzgledu na miejsce przeprowadzenia regat, a takze range imprezy - regaty finalowe Pucharu Polski -

przewidujemy duze zainteresowanie widzów, co pozwoli na popularyzacje zeglarstwa regatowego. Regaty

stanowia takze znakomita forme promocji miasta Szczecin.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

5
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1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

6
L:

Lp. Rodzaj kosztów1b) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia finansowy pokrycia
(w zl) z ch z wkladu

wnioskow srodków osobowe
aneJ wlasnych, go,
dotacji srodków wtym

,-... (w zl) z innych pracy......N
zródel, w spoleczn

'-' tym wplat ej
i oplat czlonkówo
adresatów iQ)- m
zadania swiadczem Oo

.§ 'S.§ Q) publiczne n
Q) ....., .

gol?) (w wolontari.....,
N'<.) N

.m m 'U
zl) uszy..8 O O- p:::

(w zl)
I

Koszty merytoryczne postronie
KS Centrum Zeglarskie:
I) Wynagrodzenie sedziów 10 135,- Os/dni 1350,- 1350,- 0-,
2) Obsluga techniczna 3 100,- Osidni 300,- 0- 0,- 300,-,
3) Nagrody, puchary, dyplomy 10 200,- Szt. 2000,- 2000,- 0,-
4) Koszty pobytu sedziów 6 30,- Os/dni 180,- 180,- 0-,
5) Poczestunek uczestników 200 4- Szt. 800,- 800,- 0,-,
regat
6) Paliwo do ribów, statku 150 5,80 Litr 870,- 670,- 200,-
7) Czarter ribów i statku 4 100,- Szt. 400,- 0- 400,-,
8)Drobny sprzet do regat 3 50,- Szt. 150,- 0- 150,-,

II
Koszty obslugeO)zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie KS
Centrum Zeglarskie:
l) Obsluga ksiegowa 1 100,- Szt. 100,- 0- 0- 100,-, ,
2) Materialy biurowe 1 100,- Szt. 100,- 0- 100,-,
3) Lekarz 1 200,- Szt. 200,- 0- 0- 200,-, '

III Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji po
stronie... (nazwa Ojerenta/9)

IV Ogólem:
6450,- 5000,- 850,- 600,-

1 Wnioskowana kwota dotacji

5000,- zl 77,52%

2 Srodki [mansowe wlasne11)

850,- zl 13,18%

3 Srodki [mansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

Przy zadaniu pracuja: sedziowie licencjonowani PZZ , obsluga techniczna, pracownicy oraz dzialacze KS

Centrum Zeglarskie Szczecin.

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

Oznaczenia nawodne, boje, kotwice, sprzet biurowy.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Od wielu lat organizacja regat: o Puchar Dnia Dziecka, Mistrzostw Polski, regat meczowych, w tym takze

~.

~

7

3.1-3.3)'1) ......... zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol!)

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

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)!?)

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

3.3 pozostale17)

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

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków) 600,- zl 9,30%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

6450,-zl 100%

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

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

TAKlNIE1)



we wspólpracy z Urzedem Miasta Szczecin

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

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

Oswiadczam (-y), ze:

l) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku pu icznego oferenta;

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie!)tF!at 04..adresatów zW<lGE REZEB

3)oferent/jestzwiazanyniniejszaofertadodni!~'rOl2?'~ W;t,l,. ;;~~ ~
4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, prze rzaniem i

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 10l, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent skladajacy niniejsza oferte nie zalega z oplacaniem naleznosci z tytulu zobowiazan

podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z wlasciwa ewidencja!);

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

faktycznym.

KLUB SPORTOWY
CENTRUMZEGL~RSKIE

ul. ~rzestrzenna 21
70-800 SZCZECIN

Re!on 320783649,NIP9552251763
.":a1t:: ..~~:'z:::~....

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta! oferentów!)

Data ~ ~:. :?:~~~... ~.~..~.....

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)

8



Adnotacje urzedowe25)

l) 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 dzialalnosciorganizacjipozarzadowej,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)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.
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 opisaczakladanerezultatyzadaniapublicznego- 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 ~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 w2;orusprawozdania 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.
25)Wypelnia organ aPministracji publicznej.
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