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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Szczecin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 19) turystyka i krajoznawstwo
3) działalność charytatywna
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
27) promocja i organizacja wolontariatu
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w
zakresie określonym w pkt 1-32

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: SZCZECIŃSKI KLUB MOTOROWODNY I NARCIARSTWAWODNEGO ,, SLIZG", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000391952, Kod pocztowy: 70-601, Poczta: SZCZECIN,
Miejscowość: SZCZECIN, Ulica: BULWAR GDAŃSKI, Numer posesji: 12, Numer lokalu: -,
Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:m. Szczecin, Strona www:
www.centrummotorowodne.eu, Adres e-mail: slizg@szczecin.home.pl, Numer telefonu:

 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

190/MD/2022/IK/01
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1. Tytuł zadania publicznego Poprawa warunków w SKMW i NW,,ŚLIZG" zakup
namiotów -ochrona osób przebywających na terenie klubu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.05.2022 Data
zakończenia

17.08.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadanie będzie miało charakter otwarty -skierowane będzie do dzieci, młodzieży , osób starszych
,oraz osób z niepełnosprawnościami ,członków Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego ,,ŚLIZG" zawodników i mechaników . Polegać będzie na zakupie 2 namiotów
zewnętrznych , niezbędnych do realizowania zadań,chroniących przed niekorzystnymi wpływami
czynników zewnętrznych,niezbędnych do organizowania otwartych imprez na lądzie-dla osób
biorących udział w imprezach, członków klubu, zawodników, mechaników.Odbiory Ci to aktywni
uczestnicy edukacyjnych spotkań w Klubie.Użycie logotypów i znaków firmowych na namiotach
będzie miało na celu promocję Gminy Miasta Szczecin.Nadmieniam, że Klub nie posiada żadnych
ruchomości i nieruchomości, zwyczajnie nie stać nas na opłaty wydzierżawienia jakiegoś
lokum.Utrzymujemy się ze znikomych składek członkowskich i 1% i działamy charytatywnie. Dlatego
te namioty są niezbędne do funkcjonowania klubu.

Miejsce realizacji

Zadanie realizowane będzie w Szczecińskim Klubie Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego ,,
ŚLIZG". Namioty wykorzystywane będą przez aktywnych uczestników -edukacyjnych imprez w
klubie oraz zawodników na Motorowodnych Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Promocja Rozpoznawalność na
zakupionych namiotach
oznaczeń i logotypów Gminy
Miasta Szczecin

Dokumentacja zdjęciowa
umieszczona na stronie
www klubu-Messenger-
Facebook

Namiot o stabilnej konstrukcji, który
nie ulegnie uszkodzeniu
4 m x6 m

szt 1 faktura

Namiot o stabilnej konstrukcji, który
nie ulegnie uszkodzeniu
5 m x 5 m

szt 1 faktura
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ,, ŚLIZG" został założony w 1998 roku. W
dniu 21-07-2011 r. został wpisany do KRS pod numerem 0000391952. Jest stowarzyszeniem NIE
prowadzącym działalności gospodarczej.Praca nasza polega na działalności charytatywnej .Klub
realizuje zadania wynikające z zapisów statutowych, na rzecz dzieci, młodzieży, członków klubu,
zawodników klubu,osób starszych,oraz osób niepełnosprawnych.Posiada wykwalifikowaną kadrę
instruktorów oraz szkoleniowców niezbędnych do realizacji zadań, pod okiem których w/w osoby
rozwijają i doskonalą swoje umiejętności rozwijają swoje zainteresowania , przygotowują się do
udziału w imprezach sportowych.Klub realizuje zadania związane ze szkoleniem zawodników
sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego oraz osób chcących uprawiać turystykę
wodną.Ponadto klub był organizatorem Motorowodnych Mistrzostw takich jak:
DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI ZADAŃ
2003- Motorowodne Mistrzostwa Polski Jezioro Dąbie w Szczecinie
2004- Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie JT- 250 oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Wały Chrobrego w Szczecinie
2005- Motorowodne Mistrzostwa Europy Formuła 125 oraz Eliminacje Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Wały Chrobrego w Szczecinie
2006- Eliminacja Mistrzostw Europy w klasie F- 125 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski
Myślibórz
2007- Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie F- 125 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski
Myślibórz
2008- Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie JT- 250 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski
Myślibórz
2009- Motorowodne Mistrzostwa Świata Formuła 500 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski
Myślibórz
2010- Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie T- 400 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski
Szczecin
2010- Motorowodne Mistrzostwa Europy OSY- 400 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski
Myślibórz
2011- Motorowodne Mistrzostwa Świata O-350 ,Motorowodne Mistrzostwa Europy Formuła 125
Motorowodne Mistrzostwa Polski Myślibórz
Klub prowadzi swoją działalność w zakresie:
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna prowadzona w sferze kultury fizycznej, a w
szczególności:
1) współzawodnictwo sportowe z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3) wypoczynek dzieci i młodzieży,
4) turystyka i krajoznawstwo,
5) upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród osób
starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie
(sport dla wszystkich);
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) promocja i rozwój kultury fizycznej,
8) promocja i organizacja wolontariatu.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub od wielu lat prowadzi imprezy integracyjno- sportowe w których biorą udział zorganizowane
grupy osób mające na celu integrację dzieci, młodzieży osób starszych, osób niepełnosprawnych. Są
to dzieci ze świetlic środowiskowych, szkoły, ogniska- stowarzyszenia dzieci- młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych.Na lądzie -terenie klubu organizowane są liczne konkursy z udziałem WOPR ,
konkursy rysunkowe marynistyczne. Wymienione osoby uhonorowane zostają pucharami,
dyplomami i wyróżnieniami. Również organizujemy wykłady dotyczące zachowania się nad wodą i
na wodzie z ratownictwem człowieka.Po edukacji na lądzie , organizowane są wycieczki
katamaranem i łodzią motorowądo miejsc tj. Betonowiec, J. Dąbie, Wały Chrobrego, Szczecińska
Wenecja, szlakiem Orlika Białego z edukacją ekologiczną i bezpieczeństwem na wodzie.Wszyscy
uczestnicy rejsu otrzymują piękne Certyfikaty z trasą rejsu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Na wodzie-Katamaran 12 osobowy z wykwalifikowaną załogą- łódź 5 osobowa ze sternikiem- silniki,
paliwo.
Na lądzie wykwalifikowana kadra szkoleniowców oraz instruktorów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Namiot o stabilnej konstrukcji, który
nie ulegnie uszkodzeniu
o wymiarach: 4 m x6 m

5 000,00    

2. Namiot o stabilnej konstrukcji, który
nie ulegnie uszkodzeniu
o wymiarach: 5 m x 5 m

5 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
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5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie do umowy (fakultatywny)
2. Dodatkowy załącznik (np. pełnomocnictwo, upoważnienie) (fakultatywny)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


