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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. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAlnVFRTA urS;:PnTNA.J-)

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
(rodzaj zadania pub1icznego2))

Turniej tenisa ITF Magnolia CUP w kategorii juniorów
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 15.01.2013 do 20.01.2013

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

GMINA MIASTO SZCZECIN

(organ administracj i 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/flfL>r!>Rln,.,1)3)

)",>'""',,,.

l) nazwa: . Szczecinskie Centrum Tenisowe "Prawobrzeze"

2) fomIa prawna:4)
( x) stowarzyszenie
( ) koscielna osoba prawna
() spóldzielnia socjalna

( ) fundacja
( ) koscielna jednostka organizacyjna
( ) inna.......................................

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

SKFN/BOP:043

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)25.10.2005

5) nr NIP: 955 214 9590 nr REGON: 320135732

6) adres:
miejscowosc: Szczecin ul.: Dabska 11a
dzielnica lub innajednostka pomocnicza:7) Szczecin -Kleskowo
gmina: Szczecin powiae) Szczecin
województwo: Zachodniopomorskie
kod pocztowy: 77-786 poczta: Szczecin

7) tel.: 91 4631014 faks: 91 46310 14
e-mail: sct@sct.org.pl

8) numer rachunku bankowego: ,1
nazwa banku: PKO S.A. O/Szczecin -

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

a) Prezes - Elzbieta Korzeniewicz

b) Skarbnik - Marek Bienkowski

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

mowa w ofercie:9)

Szczecinskie Centrum Tenisowe "Prawobrzeze"

Ul. Dabska 11a, 77-786 Szczecin

Tel/fax 91463 1014

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

kontaktowego)

Aleksander Korzeniewicz, tel. " ~J
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12) przeqmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
Organizowanie sekcji tenisowej
Szkolenie dzieci, mlodziezy oraz doroslych
Prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
Zapewnianie zawodnikom opieki szkoleniowo-wychowawczej i lekarskiej zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami
Pozyskiwanie sponsorów w celu uzyskania srodków finansowych zapewniajacych dzialalnosc statutowa klubu

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
Szkolenieorazdoskonaleniekadrtrenersko- instruktorskich.
Umozliwienie dzieci i mlodziezy treningów pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instruktorskiej
Wykorzystanie bazy treningowej wynajmowanej przez klub
Mozliwosc korzystania z zakupionego sprzetu sportowego dla poczatkujacych zawodników

13) jezeli oferent /oferenci1)prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

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

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej

II. Informacja o sposobie reprezentacji

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

I Nie dotyczy

oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja turnieju rangi miedzynarodowej ITF Magnolia CUP dla dzieci i mlodziezy miedzynarodowego

rankingujuniorów. Turniej rozpoczyna sie seria kwalifikacyjna, oraz grami turniejowymi, których

podsumowaniemjest rozgrywka finalowa. Startuja w nim najlepsze rakiety miedzynarodowego rankingu

juniorów. Turniej finalowy odbedzie sie 20.01.2013r.

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

skutków

Od kilku lat Stowarzyszenie Szczecinskie Centrum Tenisowe Prawobrzeze jest organizatorem ITF Magnolia

Cupjuniorów. W turnieju startuje najlepszych 32 chlopców i 32 dziewczeta. Rozgrywane sa równiez deble. Od

lat zgloszenia przyjmowane sajuz na dlugo przed turniejem.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Oferta skierowanajest do dzieci i mlodziezy z rankingu lTF. Startuja najlepsi zawodnicy, w tym równiez

zawodnicy z naszego miasta.

3



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 zadaniaY)

Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenci!) otrzymal/otrzymalil) 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 publicznego oraz sposób ich realizacji

, Mala Dotacja umozliwi nam zorganizowanie turnieju tego typu.

Turniej ma na celu integracje srodowiska tenisowego w z róznych tron swiata. Ma zapewnic zabawe sportowa

oraz podnosic poziom sportowy i organizacyjny w ramach poszczególnych grup wiekowych zawodników

turnieju.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

, Hala tenisowa SCT przy ul. Dabskiej 11a w Szczecini

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

, organizacja turnieju tenisowego
zaproszenie na turniej zawodników z klasyfikacji miedzynarodowej
zapewnienie mozliwosci treningowej w trakcie trwania turnieju
zapewnienie obslugi sedziowskiej
wyslanie informacji do mediów z wynikami z turniejów oraz opisem dzialania,
rozliczenie projektu

9. Harmonograml3)

4

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2012 do 25.03.2012

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

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

-informacja o turnieju Grudzien 2012 Stowarzyszenie SCT Prawobrzeze
- przygotowanie materialów Grudzien 2012 Stowarzyszenie SCT Prawobrzeze
reklamowych- marketingowych
(zaproszenia, plakaty, dyplomy)
- informacja do mediów o turnieju Styczen 2013 Stowarzyszenie SCT Prawobrzeze
- zabezpieczenie obslugi sedziowskiej Styczen 2013 Stowarzyszenie SCT Prawobrzeze
- zapewnienie obslugi medycznej Styczen 2013 Stowarzyszenie SCT Prawobrzeze
- zakup nagród Styczen 2013
-wynajem hali do rozegrania turnieju Styczen 2013 Stowarzyszenie SCT Prawobrzeze

Stowarzyszenie SCT Prawobrzeze



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

-promocja tenisa wsród najmlodszych, oraz wsród mieszkanców Szczecina
- podniesienie umiejetnosci szkoleniowych kadry trenerskiej,
-wymiana doswiadczen organizacyjnych i szkoleniowych,
-podniesienie umiejetnosci sportowych,

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

5

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do
kosztów16) --- calkowity pokrycia finansowych pokryciaN

(w zl) z srodków z wkladu:::
"'-' wnioskowanej wlasnych, osobowego,;>.
::: dotacji srodków w tym pracyo

..>::: ..>:::
Q (w zl) z innych zródel spolecznejCI) -- '"

, w tym wplat i czlonków'" o «:So !:: a!:: "d

oplat adresatów i swiadczen"d
CI)

CI) '-' .
zadania wolontariuszy'-' N.<.) N.", '" "d

publicznego17) (w zl).g
o o

o:::
(w zl)

I Koszty
merytoryczne 18)
po stronie
SCT
Prawobrzeze

Obsluga 3 2.000 Osoba 6.000 6.000
sedziowska

Obsluga 2 1.000 Osoba 2.000 2.000
medyczna

Zakup nagród 1 1.000 Komplet 1.000 1.000

Wynajem 1 2.000 Jednostka 2.000 2.000
kortów
tenisowych
(kosztzuzycia
pradu,wody,
gazu,
ogrzewania)

Koszt zakupu 1 1.000 Komplet 1,000 1.000

pilek
tenisowych



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

6

II Koszty
obslugi2O)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
Stowarzyszenie
SCT
Prawobrzeze:

Koszty
ksiegowosci 1 500 Osoba 500 500
zWiazanez
rozliczeniem
dotacji

Obsluga
turnieju 8 500 Osoba 4.000 4.000

III Inne koszty, w
tymkoszty
wyposazenia i
promocJIpo
stronie
Stowarzyszenia
SCT
Prawobrzeze

Projektyi druk 1 1.500 Komplet 1.500 1.500materialów
promocyjno-
reklamowych
(zaproszenia,
plakaty,
broszury
informacyjne,
dyplomy)

IV Ogólem: 18.000 10.000 3.500 4.500

l Wnioskowana kwota dotacji

10.000 zl 55,56.%

2 Srodki finansowe wlasneII)

1.500 zl 8,33%

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

2.000 zl 11,11%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegoII)

O 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)l?)

2.000 zl 11,11%



3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

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

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

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

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

, Klub dysponuje wykwalifikowana kadra która bedzie uczestniczyc w realizacji zadania:

Aleksander Korzeniewicz - instruktor

Pawel Czyz - instruktor

Marek Binkowski - instruktor i trener

Wolontariusze - doswiadczenie dzialacze pilkarscy oraz studenci

2. Zasoby rzeczowe oferentaJoferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadaniaZ3)

I Wykorzystanie samochodów prywatnych dzialaczy przy zalatwianiu spraw zwiazanych z organizacja

turnieju.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

, Stowarzyszenie Szczecinskie Centrum Tenisowe "Prawobrzeze" zostalo utworzone w 2005 roku.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest dzialalnosc zwiazana ze szkoleniem dzieci i mlodziezy oraz

organizacja imprez regionalnych, krajowych i miedzynarodowych w tenisie ziemnym. Jako klub od 2011

7

3.3 pozostle II)

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

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

4.500 zl 25.%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

18.000 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 zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

2.000 +AKlNIE I)

Urzad Marszalkowski Województwa 30 dni - 20.01.2013
Zachodniopomorskiego

TAK/NIE')

TAK/NIE I)

TAK/NIEI)



roku repr~zentujemy Szczecin w ogólnopolskich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Zwiazku

Tenisowego.

Od 2006 roku jako klub bylismy wspólorganizatorami duzej ilosci turniejów tenisowych o zasiegu

regionalnym, krajowym i miedzynarodowym. Juz od ponad 3 lat organizujemy miedzynarodowe turnieje

ITF zaliczane do swiatowego rankingu juniorów "Magnolia Cup". Organizujemy równiez Mistrzostwa

Polski Seniorów w tenisie ziemnym na kortach krytych.

Obecni dzialacze klubu posiadaja duze doswiadczenie we wspólpracy z administracja publiczna zdobyte

podczas organizacji imprez w innych stowarzyszeniach kultury fizycznej.

4. Informacja, czy oferent/oferenci l) 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.

Tak. Zadania dotyczace czesci reklamowo - marketingowo - informacyjnej.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentówI);

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

3) oferent/oferenciI) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia 30.01.2013

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/oferenciI) 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 ewidencjal);

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

faktycznym.
Prezes Zarzadu

SCT "Prawobrzeze"

...~.d~~m~~.~~.......

SKARBNIK
SCT'...Ptawobrte'i:e"""""""'"

.~i~8ki...............

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentów!)

Data...2.1...72.. .20 .'1.2."..................

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).
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Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje 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

p,°la.
) 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, wjaki 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.
11)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

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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