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

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

(pieczec organizacji pozarzadowej *
/Boamiot1:l*/iednostki or!1'anizaevir-ll~i*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OVFRTA UT~pnI ,N A+)

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

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

SZCZECINSKI BIEG NOWOROCZNY 2013

w okresie od 01.01.2013 do 01.01.2013

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/W~PTER /\ NT.A,RF.A,T.T7Arn

7.A,DANIA PORT Tr7NFGO-+t

PRZEZ

GMINA 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



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

)' Ir-"".,r'

1)nazwa:Klub Biegacza Maratonczyk Team

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:5)

SKFN 023

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 09 KWIETNIA 2004 r.

5) nr NIP: 852-24-52-225 nr REGON: 320064890

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.:Klonowica 17/6

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

gmina: Szczecin powiat: 8)..................................................

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 71-244 poczta:Szczecin

7) tel.: 501635978 faks: ...........

e-mail: klub@maratonczykteam.szczecin.pl httv://www.maratonczykteam.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwabanku:ING BANK SLASKI O/SZCZECIN

9) nazwiskai imionaosóbupowaznionychdo reprezentowaniaoferenta/oferentówl):
a) Jacek Kozlowski

b) Edyta Kozlowska

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

Nie dotyczy

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

kontaktowego)

Edyta Kozlowska
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12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

A) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

Rozwój sportu i wychowania fizycznego poprzez prowadzenie róznych form statutowej
dzialalnosci sportowej i wychowawczej. Szkolenie dzieci i mlodziezy. Osiaganie i podnoszenie
wyników sportowych w ramach dzialalnosci sekcji sportowej.
Wspólpraca z wladzami administracyjnymi i sportowymi w zakresie dzialalnosci sportowej.
Zarzadzanie bedacymi w posiadaniu klubu urzadzeniami sportowymi, organizowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych, szkolenie dzieci i mlodziezy.
Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w biegach przelajowych i szosowych.
Zapewnienie zawodnikom opieki szkoleniowo -wychowawczej i lekarskiej. Prowadzenie
dzialalnosci informacyjno- propagandowej, w tym wydawniczej w celu popularyzacji sportu
i wychowania fizycznego. Wspólpraca z wladzami oswiatowymi i szkolami w zakresie
dzialalnosci sportowo - wychowawczej.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Organizowanie i uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych

- Grand Prix Szczecina- cykliczny bieg przelajowy
-Przelajowe Mistrzostwa Szczecina
- Szczecinski Bieg Sylwestrowy
-Szczecinski Pólmaraton Gryfa
-Bieg Kobiet

13) jezeli oferent /oferencil) prowadzi/prowadza') dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców Nie dotyczy

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

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

z przytoczeniem podstawy prawne/O)

Nie dotyczy

3



III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Szczecinski Bieg Noworoczny 2013 odbedzie sie 01.01.2013 r. Na dystansie 5,0 km
Start Szczecinskiego Biegu Noworocznego 2012 znajduje sie w Szczecinie na Jasnych Bloniach

przy Pomniku Czynu Polaków w biegu biora udzial dorosli mlodziez oraz dzieci. (park
Kasprowicza)
Zwyciezcy nagrodzeni zostana nagrodami rzeczowymi oraz pucharami i medalami. Wszyscy

konczacy bieg otrzymaja okazale medale oraz rozlosowane zostana nagrody rzeczowe. Kazdy
uczestnik otrzyma napój.

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

Coraz wieksze zapotrzebowanie mieszkanców Szczecina na aktywne spedzanie wolnego
czasu. Integracja poprzez sport, wychowanie mlodziezy, Umozliwienie calym rodzinom
uczestniczenie w imprezie sportowo - rekreacyjnej.
Nagradzanie uczestników okazalymi pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami imprezy Szczecinski Bieg Noworoczny 2013 sa mieszkancy Szczecina oraz

zawodnicy z kraju i zagranicy.

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.ll)

Nie dotyczy
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5. Informacja, czy ~ ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymali!) 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

Celem organizowania Szczecinskiego Biegu Noworocznego2013 jest propagowanie zdrowego
trybu zycia i zachecania mieszkanców Szczecina do uczestniczenia w rekreacji ruchowej
podkreslenie, popularyzacja sportu i propagowania zdrowego trybu zycia dla mieszkanców
naszego miasta. Integrowanie sie oraz wypelnianie wolnego czasu mieszkanców naszego regionu
przez uczestnictwo w naszych biegach. Rywalizacja sportowa calych rodzin, poznawanie przez
zawodników z naszego województwa oraz poza nim. Promowanie Miasta Szczecin i Województwa
Zachodniopomorskiego w calej Polsce.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Start Szczecinskiego Biegu Noworocznego2013 znajduje sie w Szczecinie na Jasnych Bloniach przy
Pomniku Czynu Polaków 01.01.2013 o godz. 12:00, zawodnicy beda mieli do pokonania ok. 5,0
km scieszkami Parku Kasprowicza.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Szczecinski Bieg Noworoczny 2013 odbedzie sie 01.01.2013 r. o godz. 12:00 na dystansie 5,0 km.
Start Szczecinskiego Biegu Noworocznego2013 znajduje sie w Szczecinie na Jasnych Bloniach

przy Pomniku Czynu Polaków w biegu biora udzial dorosli mlodziez oraz dzieci.(park
Kasprowicza)
Zwyciezcy nagrodzeni zostana nagrodami rzeczowymi oraz pucharami i medalami. Wszyscy

konczacy bieg otrzymaja okazale medale oraz rozlosowane zostana nagrody rzeczowe. Kazdy
uczestnik otrzyma napój.
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9.Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.11.2012 do 01.01.2013

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

realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

Dzialan publicznego

1. Zaprojektowanie
i zamówienie materialów

reklamowych

Listopad 2012 Jacek Kozlowski

2. Zaprojektowanie medali Listopad 2012 Edyta Kozlowska

3. Zamówienie posilku, napoi. Grudzien 2012 Artur Potasznik

4. Dzialalnosc biura zawodów Grudzien 2012 Edyta Kozlowska

5. Zakup nagród rzeczowych Grudzien 2012 Jacek Kozlowski

8. Przygotowanie polany Grudzien 2012 Jacek Kozlowski, Artur Potasznik

9. Przygotowanie trasy Grudzien 2012 Jacek Kozlowski, Artur Potasznik

10. Przeprowadzenie biegu Styczen 2013 Jacek Kozlowski, Artur Potasznik,
Obsluga Biura zawodów, Obsluga
Techniczna zawodów.

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Poprzez organizowanie Szczecinskiego Biegu Noworocznego 2013 umozliwiamy
mieszkancom Szczecina uczestnictwo w imprezach, rywalizacje sportowa, swietna zabawe dla
calych rodzin. Wszyscy uczestnicy biegów moga poprawic badz utrzymac swoja kondycje
fizyczna. Poprzez sport prowadzic zdrowy i sportowy tryb zycia. Mlodziez ma okazje
sprawdzenia swoich mozliwosci sportowych, co wspaniale wypelnia zajecia pozalekcyjne oraz
zmniejsza ryzyko uzaleznien mlodziezy oraz dzieci od alkoholu i narkotyków.
Organizowanie otwartego Szczecinskiego Biegu Noworocznego 2013 ma na celu promowac
nasze miasto w Województwie oraz w Polsce. W biegach naszych biora udzial zawodnicy z
polski oraz z zagranicy. Impreza znana jest juz przez wiekszosc biegaczy.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

7

Lp. Rodzaj kosztówlÓ) Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
'--' calkowity pokrycia finansowych z wkladu

(w zl) z srodków wlasnych, osobowego, w tymo
wnioskowanej srodków pracy spolecznej(1) .....

..... '"
dotacji z innych zródel, w czlonków'" oo s:: 'Ss:: "O (w zl) tym wplat i oplat i swiadczen"O (1)

(1) ....., .@"' adresatów zadania wolontariuszy....., ......u N N
.", '" "O

publicznego!7) (w (w zl).9......
zl)

I Koszty
merytoryczne 18)
po stronie
Maratonczyk
TeamyI9):
l) Transport i 3 150 mc 450,00 300,00 150,00 00,00
paliwo
2) Sprzet i 10 50 mc 500,00 400,00 100,00 00,00
materialy do
organizacji biegu
3) Zakup nagród 4 100 mc 1000,00 500,00 500,00 00,00
rzeczowych(sprzet
sportowy
4) Zakup 10 300 mc 3000,00 1500,00 1500,00 00,00
pucharów,
medali,dyplomów

II
Koszty obslugi2O)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
. . .(Maratonczyk
TeamyI9):
1.Koszty osobowe 2 200 lzt. 400,00 300,00 100,00 00,00

III Inne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
promocjl po
stronie
Maratonczyk
Teaml9):

'

IV Ogólem: 5350,00 3000,00 2350,00 00,00



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Kosztorys sporzadzony zostal rzetelnie, zawarte w nim zostaly najbardziej potrzebne rzeczy

do realizacji zadania.

v. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

8

1 Wnioskowana kwota dotacji

3000 zl 56,07%

2 Srodki finansowe wlasnel7)

2350 zl 43,93%

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

'"'''''' zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego li)

......... 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?)

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

3.3 pozostale 17)

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

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

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

5350 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)

TAKlNIEI}

TAKlNIE l}

TAKlNIE l}

TAKlNIE l}



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

POSIADANE ZASOBY KADROWE
Ogólna liczba osób pracujacych 4 osoby
w tym wolontariusze i dzialacze spoleczni
pracownik administracji (ksiegowa)

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

A) Lokal
I.Umowa najmu, koszt utrzymania 3.500 zl/mc
B)
1. Komputer 1szt. Koszt utrzymania 2.400zl/rok
2. Drukarka 1szt. Koszt utrzymania 2.400 zl./rok
3. Skaner lszt. Koszt utrzymania 1.800 zl/rok
4.Sprzet biurowy koszt utrzymania 3.600 zl/rok
5. Sprzet sportowy koszt utrzymania 1.500 zl /rok

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Zadania realizowane we wczesniejszych latach byly dofinansowane przez Miasto Szczecin
oraz sponsorów.
Cykl Biegów Przelajowych "Grand Prix Szczecina" Klub Biegacza "Maratonczyk Team"
organizuje od 2003 roku. W 2012 roku jest jego 10 edycja.
Realizacja zadan w latach 2003-2012
- organizowanie cyklu imprez "Grand Prix Szczecina"
- otwarte Mistrzostwa Szczecina w biegach przelajowych Strabag
- Szczecinski bieg Wigilijno - Sylwestrowy
- Szczecinski bieg Noworoczny
- Szczecinski Pólmaraton Gryfa

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.

I Nie przewiduje sie zlecac zadania publicznego w trybie o którym mowa a artykule.

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentów');
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2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/aiepobieraniel) oplat od adresatów zadania;
. ," \"

3) c. t! t; .1). t! -1-) . L~~ ) ' . . c. d d . iY'Ic9!tr1SQ..eAQ...~
Oleren o erenCl Jes sa ZWIazany"" mmeJsza olerta o ma TV , ; U

4) W zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

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 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferenoi-l-)skladajacy niniejsza oferte nie zalega f-:i-a)/zalega(ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne l);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajo\vym Rejestrem 8adovl)'rn/wlasciwa ewidencjal);

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

i faktycznym.

AKJ(1,r:; . AC~~.~m. .........
Jacek Kozlows .

:::::::::::~~~. .;;t;t.. i"""'"~ ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

Data.Q~:AJl. t.o (t-v. ..

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 ofertl5)

Adnotacje urzedowe25)

I)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.

10



4) Fonna prawna oznacza fonne 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 fonne 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 dofinansowanie inwestycji.
12)Opis musi byc spójny z hannonogramem 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 infonnacje 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.
25)Wypelnia organ administracji publicznej.
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