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

"""""""""""""""""""""""""""...

(pieczec organizacji pozarzadowej*
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Annii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/0FERTA WSP8LNA1)

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

Mala dotacja
(rodzaj zadania publicznego2»)

Organizacja Turnieju Mikolajkowego Dzieci w Karate Tradycyjnym na terenie Gminy Miasta
Szczecin

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 2.11.2012 do 2.12.2012

-~ WFORMIE
VOWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOIWSPIERANIA REALIZACJI

/"'~""" L ZADANIA PUBLICZNEGO I)

PRZEZ

Gmina Miasta 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



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

1) nazwa: Uczniowski Klub Sportowy SP 35 Pomerania-Szczecin

2) fonna 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:S)

104 Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)26.l0.20IO

5) nr NIP: 851 313 9747

nr REGON: 320 928 250

6) adres:

miejscowosc: .Szczecin ul.: Swietoborzyców 40

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

gmina: Szczecin powiat:8)Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy:71-665 poczta: Szczecin

7) tel.: 666500919
e-mail: karate.szczecin@gazeta.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: Aliar bank

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentów!):

a) Karpow Pawel

b) Piotr Tobolski

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

mowa w ofercie:9)

UKS SP 35 Pomerania-Szczecinul. Swietoborzyców 40 tel. 666500919

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

kontaktowego)

Pawel Karpow, Tel. ~
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego w zakresie nauczania i rozpowszechniania karate tradycyjnego

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

13) jezeli oferent /oferenci!) prowadzi/prowadza!) dzialalnosc gospodarcza:

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

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

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

z przytoczeniem podstawy prawnej10)

In. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja i prowadzenie IV Turnieju Mikolajkowego Dzieci w Karate Tradycyjnym. Przewidywalna liczba

uczestników 200 osób. Do uczestnictwa w turnieju zaproszone zostaly kluby z województwa

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

Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia Turnieju Mikolajkowego w karate tradycyjnym:

wynajecie hali sportowej, wynagrodzenie dla kadry sedziowskiej, lekarza sportowego, koszty zwiazane z

obsluga turnieju (biuro zawodów, personel techniczny, transport, naglosnienie) oraz przygotowanie nagród

rzeczowych, prezentów mikolajkowych; prowadzenie kompanii promocyjnej

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Dzieci i mlodziez, uprawiajace karate tradycyjne, rodziny uprawiajace karate tradycyjne, uczestnicy Programu

Maly Karateka

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)

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup nagród rzeczowych (puchary, medale, upominki)

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymali 1)dotacje na dofinansowanie

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

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .U)

Nie otrzymal

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, Podwyzszenie poziomu umiejetnosci zawodników klubu ,wdrazanie wartosci sportu, integracja srodowiska

lokalnego, integracja srodowiska karate tradycyjnego, promocja Miasta Szczecin.
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7. Miejsce realizacji zadania pnblicznego

I Szczecin, Szkola Podstawowa 7, ul. Zlotowska 86.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania pnblicznego12)

I 1.Przygotowaniezawodników klubu do startu w Turnieju Mikolajkowym.

2.Zorganizowanie kampanii informacyjnej, aktywizacja i nawiazywanie kontaktów z klubami w celu zaproszenia

ich na Turniej Mikolajkowy w Karate Tradycyjnym.

2. Rezerwacja hali sportowej (w SP 7), uruchomienie biura zawodów, opracowanie regulaminu zawodów,

prowadzenie kompanii promocyjnej (plakaty, media, internet), wspólpraca z PZKT, zapewnienie kadry

sedziowskiej instruktorskiej, medycznej oraz personelu technicznego. Zabezpieczenie niezbednego sprzetu (mata,

sprzet sedziowski, naglosnienie, apteczka)

3.Przygotowanie dyplomów i plakatów imprezy. Zakup nagród rzeczowych oraz prezentów mikolajkowych.

3. Prowadzenie turnieju

9. Harmonogram13)

5

Zadanie publiczne realizowane 2 grudnia 2012 roku

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

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

1.Przygotowanie Turnieju Listopad 2012 r. UKS SP 35 Pomerar1ia-Szczecin

Mikolajkowego (rezerwacja

sali gimnastycznej, wyslanie

zaproszen, zakup nagród

rzeczowych)

2.Prowadzenie Turnieju 2 grudnia 2012 r.

Mikolajkowego



10. Zakladane r~znItaty realizacji zadania pUblicznegol5)

Podwyzszenie poziomu umiejetnosci w dyscyplinie karate tradycyjne. Integracja srodowiska klubowego.

Integracja srodowiska uprawiajacego karate tradycyjne. Przekazywanie wartosci sportu. Stworzenie swiatecznej

atmosfery.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

6

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztów16) calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowego,

(w zl) z srodków wlasnych, w tym pracy
c wnioskowanej srodków spolecznej czlonkówCI)

t;; o '"
dotacji z innych zródel, w i swiadczeno l:: Osl:: "O"O CI) (w zl) tym wplat i oplat wolontariuszyCI) 0.-, o

0.-, N adresatów zadania (w zl)'u N
'rl:> rl:> "O
o o

publicznego17)(wzl)

I Koszty
merytoryczne18)
po stronie UKS
SP 35 Pomerania
Szczecin:

zl1) Puchary, 3000 1000 2000

Medale, prezenty
mikolajkowe zl 500 500
2)Wynagrodzenie
sedziów

II

Koszty obslugeO)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne:
1) Koszty obslugi
biura zl 200 200 zl

ID Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocJIpo
stronie>:
1) wynajem hali
sportowej zl 500 500 zl

IV Ogólem: zl 4200 1000 2500 700



2. Przewidywane. zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych2t)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

, """""""""""""""""""""'"

, ,..........................................

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

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)
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l Wnioskowana kwota dotacji

1000 zl ........%

2 Srodki finansowe wlasne1/)

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

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

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

3.1 wplatyi oplatyadresatówzadaniapublicznegol I)

... ... ... 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)17)

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

3.3 pozostaleli)

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

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

... ... ... 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
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)

TAKfNIE'J

TAKfNIEl)

TAKfNIE'J

TAKfNIEl)



2. Zasoby rzeczow.eoferenta/oferentów!) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Zorganizowanie cyklicznego turnieju karate tradycyjnego dzieci Odra Cup (odbylo sie III edycji) i Turnieju

Mikolajkowego w Karate Tradycyjnym Dzieci (III edycji) we wspólpracy z Urzedem Marszalkowskim

Województwa Zachodniopomorskiego

Klub wystepuje jako wspólorganizator ogólnopolskiej imprezy Japan Fest (V edycji), wspólnie ze

stowarzyszeniem Enso i PZKT zorganizowal akcje "Polskie wakacje dla dzieci z Japonii" (patronat

Prezydenta Miasta Szczecin).

4. Informacja, czy oferent/oferenci!) 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 Tak

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentówl);

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

3) oferent/oferencil) jest/sa!) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 31.12.2012

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/oferend) 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!);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa

zgodne z aktUaln~anem prawnym i faktycznym.
uU.Uj~~uJ.~uuuu.u

""-"..:~~fP.L
..

.. u~uuu

""""'(2fJa!f~""""""'"

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów!)

Data.......................................................
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Zalaczniki :
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencje4)
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 oferty2S)

Adnotacje urzedowe2S)

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

gola.
) 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.
S)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.
l) Wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o dofinansowanie 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 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 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 wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji
zadania publicznego.
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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

d,Ksponujacychnimi oferentów.
2) 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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