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70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERT:' W~PÓLN,\+)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) 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
(rodzaj zadania publicznego2»)

NETTO CUP - mala dotacja do l Otys. Zl.
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 16.02.2013 do 17.02.2013 r.

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/')/~pmR:\NTA REMI7A rn

7.\DANH PTTRUr7NFGO+)

PRZEZ

PREZYDENTA 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/flf~rI>ntnwBJ1

l) nazwa: BENE SPORT SP. Z 0.0.,
4'("'" .p.

2) forma prawna:4)

(x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia

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

0000409185

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)25.01.2012

5) nr

6) adres:

- ---5 nrf

miejscowosc: SZCZECIN ul.: MODRA 80

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)

gmina: Szczecin powiat:8) Szczecin

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 71 - 220 poczta: SZCZECIN

7) tel.: +48 91 439 55 5 faks: +484394461

e-mail: biuro@benesport.pl http:// benesport.pl

8) numer rachunku bankowego:,

nazwa banku: . /~r --,- ~

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

a) KRZYSZTOF BOBALA

b) BOGDAN MIEZYNSKI

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Aktywnosci i Promocji Zdrowia BENE SPORT ACTIVE, +48 91 4395555

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

kontaktowego)

Martyna Szychowiak, I
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku pu~licZh,~go

Cele statutowe stowarzyszenia: krzewienie wszelkich form aktywnosci fizycznej; propagowanie zasad i form
aktywnej rekreacji i wypoczynku wsród spoleczenstwa; propagowanie idei "fair play" we wspólzawodnictwie
sportowym; prowadzenie dzialalnosci sportowej wsród mlodziezy i mieszkanców calego kraju i
upowszechnianie aktywnego stylu zycia i czynnego wypoczynku; propagowanie czynnego uprawiania sportu
wsród mlodziezy i doroslych, postaw otwartosci i tolerancji spolecznej.

13) jezeli oferent /oferenci-l)prowadzi/proviadza-l)dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców 2647/2001 2648/2001 HG/50636

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

92.61.Z Dzialalnosc stadionów i pozostalych obiektów sportowych;
92.62.Z Dzialalnosc zwiazana ze sportem;
92.72.Z Dzialalnosc rekreacyjna pozostala, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.04.Z Dzialalnosc zwiazana z poprawa kondycji fizycznej;
17.54.Z. Produkcja wyrobów wlókienniczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
51.41.Z Sprzedaz hurtowa wyrobów wlókienniczych;
51.90.Z Pozostala sprzedaz hurtowa;
52.12.Z Sprzedaz detaliczna pozostala w niewyspecjalizowanych sklepach.

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

z przytoczeniem podstawy prawnelO)

NIE DOTYCZY

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Netto Cup to prestizowy turniej badmintona odbywajacy sie w Szczecinie juz raz 15. Obejmuje on dwa dni

rozgrywek na dziewieciu boiskach do badmintona, w nastepujacych kategoriach: Turniej Glówny Seniorów,

Turniej Glówny Open (turnieje amatorów, turnieje dla dzieci i mlodziezy, Mistrzostwa Szczecina Dziennikarzy

w Badmintona). Wiekszosc wydarzen zwiazanych z turniejem bedzie dobywala sie w hali

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Niedzielny turniej dla dzieci i mlodziezy odbedzie sie

w Bene Sport Centrum przy ul. Modrej. Turniej Netto Cup jest jednym z najwiekszych turniejów Badmintona w

Polsce, co roku sciaga do Szczecina rzesze milosników tej gry rakietowej.

Racetlonowe Mistrzostwa Polski w Grach Podwójnych odbywaja sie w Bene Sport Centrum po raz drugi.

Turniej trwa jeden dzien, w czasie którego zawodnicy zmagaja sie w czterech dyscyplinach rakietowych: tenis

ziemny, tenis stolowy, badminton, squash. Wlasciciele osrodka Bene Sport Centrum, Pan Krzysztof Bobala i

Pan Bogdan Miezynski posiadaja nie mala zaslugi w tejze dyscyplinie. Obaj Panowie sa pierwszymi Polakami,

którzy wzieli udzial w miedzynarodowym turnieju racketlona w 2004 roku w Belgii sprowadzajac te dyscypline

do Polski - i tym razem pragniemy ja propagowac przyblizajac mieszkancom Szczecina i województwa

zachodniopomorskiego racketlon i organizujac w marcu turniej na terenie naszego osrodka. Warto podkreslic, ze

Polacy godnie reprezentuja od samego poczatku nasz kraj na arenach miedzynarodowych zwyciezajac nie tylko

w turniejach krajowych, ale takze w turniejach rangi Mistrzostw Europy i Swiata w poszczególnych grupach
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wiekowych, zarówno w grach pojedynczych jak i w grach podwójnych. W ubieglym roku mielismy zaszczyt

organizowac li siebie jeden z nielicznyc~ Turniejów Racketlona KARAKAL CUP, w którym brala udzial
4'/' "'"

czolówka Polski, a w 20 l Or,okuorganizowalismy Mistrzostwa Polski w Grach Podwójnych.

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

skutków

Netto Cup jest prestizowym turniejem, znanym w calej Polsce. Przez dwa dni trwania turnieju mieszkancy

Szczecina beda mogli zobaczyc w akcji najlepszych badmintonistów, jest to doskonala okazja do spedzania

wspólnego rodzinnego weekendu. Wsród uczestników turnieju równiez znajduja sie mieszkancy Szczecina.

Taka impreza to doskonala okazja do promowania sportu oraz aktywnosci fizycznej w kazdym wieku.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania sa wszyscy mieszkancy Szczecina. Do turnieju moze sie zglosic kazdy - wszystkie

informacje dotyczace zgloszen znajduja sie na stronie internetowej www.benesport.plwzakladcenettocup.Ci.

którzy nie zdecyduja sie wziac udzialu w turnieju moga przyjsc popatrzec i pokibicowac swoim faworytom.

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.11)

Dzieki dofinansowaniu organizatorzy turnieju beda mieli mozliwosc zakupienia medali dla zwyciezców turnieju

w poszczególnych kategoriach i pod kategoriach.

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

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

organu który udzielil dofmansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Aktywny Szczecin - organizacja ora przeprowadzenia dwóch dzialan na terenie miasta Szczecin - Aktywna

Rodzina i Aktywne Wakacje, program byl realizowany w terminie od dnia podpisania umowy 19.07.2012 r. do

31.12.2012 r. dofmansowany przez Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie umowy m CRU 12/0002716.

Wypoczynek dzieci i mlodziezy - "Letni wypoczynek dzieci i mlodziezy szkolnej w 2012 r. - pólkolonia -

cztery turnusy", Prezydent Miasta Szczecin przyznal dofinansowanie na posilki dla dzieci, zadanie realizowane

bylo w terminie od dnia podpisania umowy 11.07.2012 r. do 17.08.2012 r. , na podstawie umowy m CRU

12/0002754.

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji. Rozegranie turniejów we wszystkich kategoriach oraz wreczenie medali i pucharów zwyciezcom w

poszczególnych kategoriach i pod kategoriach.. Dostarczenie rozrywki mieszkancom Szczecina poprzez umozliwienie im ogladania rozgrywek.

Promowanie miasta Szczecin poprzez zaproszenie do uczestnictwa w turnieju osób z calej Polski, a takze.
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ze swiata.

l"!'" .....

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I HalaZachodniopomorskiegoUniwersytetuTechnologicznegoorazBene SportCentrumprzyul. Modrej80 w
Szczecinie.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

NETTO CUP

Turniej odbedzie sie w dniach 16 - 17 lutego 2013 r.:. 15 lutego (piatek) -Losowanie Turnieju Glównego (tylko w grach pojedynczych) o godzinie 14.00 w
Bene Sport Centrum - zapraszamy zainteresowanych.. 16 lutego (sobota) -Turniej Glówny Seniorów i Open we wszystkich kategoriach.

Hala otwarta od 8.30. uroczyste otwarcie i poczatek gier 09.30.

. 16 luty (sobota) -Players Party -Bene Sport Centrum od godziny 21.00
17luty(niedziela)- ewentualnefinalyTurniejuGlównegoOesliniezakonczysiewsobote)i Turniejedla
amatorów.

.

. Losowanie turnieju amatorów odbedzie sie w niedziele 18 marca o godzinie 9.00.
Turnieje dla dzieci startuja o godzinie 10.30 w Bene Sport Centrum.
Mistrzostwa Szczecina Dziennikarzy rozegrane zostana w sobote od godziny 17.00.

..
MISTRZOSTWA POLSKI GIER PODWÓJNYCH

11.02.2013 r. - otwarcie listy zapisów we wszystkich kategoriach (open i elita)
02.03.2013 r. - turniej trwajacy jeden dzien wraz z [malami. Wszystkie grupy zawodników przechodza kolejno
przez nastepujace dyscypliny: tenis stolowy, badminton, squash, tenis ziemny.

9. Harmonogram13)
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Zadanie publiczne realizowane w okresie 16.02.2013 do 17.02.2013 L.

Poszczególne dzialania 'Y zakresie 4Ternl.illy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznego 14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Turniej Glówny Seniorów i Open we

wszystkich kategoriach

16.02.2013 Oferent

Turnieje amatorów, dzieci i mlodziezy oraz

Mistrzostwa Szczecina Dziennikarzy

17.02.2013 Oferent

Otwarcie zapisów na mistrzostwa Polski w

Grach Podwójnych

11.02.2013 Oferent

Mistrzostwa Polski w Grach Podwójnych -
turniej

02.03.2013 Oferent

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Rezultaty twarde:

. 2 dni spedzone na rozgrywaniu meczów na 9 boiskach do badmintona.

Rezultaty miekkie:

. Zapewnienie rozrywki mieszkancom Szczecina, szczególnie rodzinom.. Pokazanie ze sport mozna uprawiac w kazdym wieku.

. Propagowanie badmintona jako gry dla calej rodziny.. Szczecin jako miasto, w którym odbywaja sie prestizowe imprezy sportowe.

. Zapoznanie mieszkanców Szczecina z turniejami Racetlon, które ze wzgledu na swoja specyfIke sa bardzo

widowiskowe.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu n~ rodzaj kosit/Ów:"

2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

7

Lp. Rodzaj kosztów1Ó) Koszt z tego do z tego z fmansowych Koszt do pokrycia
;>. calkowit pokrycia srodków wlasnych, z wkladu

y z srodków osobowego, w tymo
Q (w zl) wnioskow z innych zródel, w pracy spolecznejQ) ....

.... rJJ
rJJ o

anej tym wplat i oplat czlonkówo ==
'S== "O

"O Q)
dotacji adresatów zadania i swiadczenQ) '-"

«r'-' N (w zl) publicznego!?)(w zl) wolontariuszy'u N
'rJJ rJJ "O

..9 o
(w zl)......

I Koszty
merytoryczne !8)po
stronie Bene Sport
Sp. z 0.0.):
l. Medale na 228 12 Szt. 2736 2736 O

Netto Cup i 92 40 Szt. 3680 3680 O
Racetlon

2. Puchary Netto 3584 3584 O
Cup i Racetlon

3. Nagrody
rzeczowe Netto
Cup i Racetlon

II
Koszty obslugeO)
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie. .. (nazwa
Oferental9) :
l) .........
2) ........

III
Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia
i promocji po
stronie Bene Sport

IV 10 000 10 000 O
Ogólem:

l Wnioskowana kwota dotacji
100 %

10 000 zl

2 Srodki finansowe wlasne")
0%

Ozl

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

Ozl 0%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego!?)

Ozl 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)!?) Ozl 0%



_/

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

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)

NIE DOTYCZY

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówl7przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

I NIE DOTYCZY

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Bene Sport juz po raz drugi uczestniczy w organizacji turnieju Netto Cup, jednakze' do tej pory turniej nie

byl realizowany we wspólpracy z administracja publiczna.

4. Informacja, czy oferent/oferencil7 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.
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3.3 pozosfalel')
4"V" ".,...

, Ozl 0.%

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

Ozl 0.%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)
100%

10000 zl

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 zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAKlNIE l)
NIE DOTYCZY

TAK!NIE l)
NIE DOTYCZ

TAKlNIE1)
NIE DOTYCZY

TAK!NIEI)
NIE DOTYCZY



NIE DOTYCZY
~.I"" .0".

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/ o ferentó'1;!l t

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

3) oferent!oferencil') jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia05.01.20l3.;

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!ofcrenciB skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( jat) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneBt

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa e'1.idencjal);

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

faktycznym.

H4,~HH0a-f;~
. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .

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

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów l)

Data.......................................................

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 oferty25)

Adnotacje urzedowe25)
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