
WZÓR 

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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 
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 

 
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak 
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:  0000215465 
Siedzina: 05-092 Łomianki, ul. Dolna 14/5 
Adres do korespondencji: 05-092 łomianki, ul. Dolna 14/5 
Nazwa i nr konta: Santander 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Cezary Zamana – Prezes Stowarzyszenia 
Adres poczty elektronicznej: cezary@zamanagroup.pl 
Tel. 601 257 429  
 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Zawody rowerowe w towarzystwie Rybki Mini Mini dla najmłodszych  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

15.03.2022 Data  
zakończenia 

15.04.2022 

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

Proponowane zadania zakłada organizacją darmowych zawodów rowerowych na najmłodszych dzieci w wieku do 6 lat. 

Zawody zostaną zorganizowane pod nazwą „Zawody rowerowe w towarzystwie Rybki Mini Mini dla najmłodszych”. 

Przy realizacji zadania nie przewiduje się pobierania opłat od odbiorców.  Zawody zostaną rozegrane w dniu 10 kwietnia 

w miejscowości Reguły ( na terenie obok Urzędu Gminy Michałowice). Zawody zostaną rozegrane na wyznaczonej i 

oznakowanej trasie. Każdy z uczestników otrzyma limitowany numer startowy przechodzący na własność uczestnika oraz 

                                                 
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 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  



po zakończeniu zawodów pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Zawody zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych z 

podziałem na płeć i wiek, w tym również kategoria dla najmłodszych dzieci na rowerkach biegowych. Zwycięzcy w 

poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają od I do III miejsca medale. Dla wszystkich uczestników po zakończeniu 

zawodów przewidziany jest posiłek regeneracyjny.  

Aby zachęcić najmłodsze dzieci z terenu Gminy Michałowice do udziału w zawodach zostanie przygotowany plakat 

promujący zawody oraz ulotka, które zostaną rozdystrybuowane na terenie lokalnym. 

W dniu 10 kwietnia zostaną przeprowadzone zawody według następującego scenariusza:  

- godz. 9:30- 11:30- zapisy i odbiór numerów startowych  

- godz. 12:00- start zawodów 

- godz. 14:00- dekoracja zwycięzców oraz pamiątkowe zdjęcia z Rybką Mini Mini  

- godz. 14:00-16:00 – wydawanie ciepłego posiłku  

- godz. 14:-16:00- odbiór dyplomów pamiątkowych  

- godz. 16:30 – zakończenie zawodów . 

Zadanie ma na celu kształtowanie u najmłodszych dzieci: 

1. rozwoju sprawności fizycznej i poprawienia kondycji, 

2. pozytywnych cech charakteru i osobowości, 

3.  upowszechnianie najprostszej formy ruchu na świeżym powietrzu, 

4. upowszechnianie i polaryzację na terenie Gminy Michałowice kolarstwa, 

5. możliwości udziału w atrakcyjnych zawodach sportowych. 

Zawody zostaną zorganizowane z aktualnymi obowiązującymi wytycznymi w związku z wystąpieniem pandemii. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Zapewnienie aktywnego sposobu 
spędzenia czasu na świeżym powietrzu 
dla najmłodszych mieszkańców z terenu 
Gminy Michałowice  

1 zawody rowerowe  dla ok. 
100 dzieci. 

Lista startowa. 
Komunika końcowy. 
Dokumentacja fotograficzna.  

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

      Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak istnieje od 2004 roku zajmuje się organizacja różnego rodzaju imprez rowerowych na 
terenie całego kraju. Zorganizowało w tym zakresie ponad 500 imprez rowerowych. Przez ten czas regularnie współpracujemy z 
samorządami, realizując zadania z otrzymanych dotacji lub wygranych konkursów. Osoby zaangażowane w realizację zadania to 
osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji imprez rowerowych.  Na czele zespołu odpowiedzialnego za 
organizację rajdu jest Cezary Zamana, kolarski Mistrz Polski, triumfatora Tour de Pologne oraz wybitny zawodnik wygrywający 
wyścigi szosowe na całym świecie, osoba uznawana i doceniana w świecie kolarskim. 

     Dzięki długoletniej i wzorowej działalności Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak ma możliwość wykorzystywania w swoich 
działaniach upowszechniających sport znaną najmłodszym dzieciom z ekranów telewizyjnych postać Rybki Mini Mini. 

 

      Stowarzyszenie w sowich zasobach posiada niezbędny sprzęt do organizacji zawodów : 

       Sprzęt do wytyczenia oraz oznakowania trasy zawodów. 



        Infrastrukturę niezbędną do zbudowania miasteczka rowerowego. 

       Infrastruktura niezbędna do przeprowadzenia ceremonii dekoracji. 

       Infrastruktura IT, niezbędna do prowadzenia zapisów i funkcjonowania biura zawodów podczas imprezy. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Przygotowanie projektu plakatu oraz 
ulotki promujących zawody i ich druk 
oraz ich dystrybucja 

1500,00   

2. Przygotowanie projektu numeru 
startowego i dyplomu pamiątkowego 
oraz ich druk 

1500,00   

3. Zakup medali dla zwycięzców  w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych 

500,00   

4. Przygotowanie trasy na zwodów 500,00   

5. Obsług techniczna zawodów 2000,00   

6. Obsługa biura zawodów i wyników 1500,00   

7.  Komentator zawodów 700,00   

8. Serwis foto z zawodów 800,00   

9. Posiłek regeneracyjny dla uczestników 1000,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,00 10000,00 0 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), 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; 
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. 

 

 
Prezes Stowarzyszenia Cezary Zamana                                                                      Data dn. 16.02.2022 r. 
Sekretarz Stowarzyszenia Jan Kisiel  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


