
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) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

II. Dane oferenta

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

Stowarzyszenie Sportowe „Klub Golfowy Komorów”
ul. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
E-mail: zarzad@golfkomorow.pl
www.golfkomorow.pl
Forma prawna STOWARZYSZENIE
KRS 0000366755
NIP 5342459460 
REGON 142629021 
Data rejestracji 19    października    2010    r

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

Jan Paszkowski - Prezes Zarządu

zarzad@golfkomorow.pl

tel: 602368131
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Dzieci i Seniorzy grają w golfa

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

1.03.2022 Data 
zakończenia

28.05.2022

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

Golf w Szkołach Podstawowych Gminy Michałowice – Sp w Michałowicach  , SP w Komorowie , SP w Nowej Wsi
W każdej szkole w ciągu jednego dnia w ramach zajęć z wychowania fizycznego / 5-6 godzin lekcyjnych /
dzieci będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów  , nauczą się trzymać kij
golfowy , uderzać w piłeczkę , poznają etykietę i historię golfa , 
Golf  w  Dziennym Domu Seniora  w Komorowie  ul.  Ceglana  Odbędzie  się  jedno   spotkanie.  Profesjonalni  trenerzy
opowiedzą o golfie , jego wpływie na kondycję  fizyczną i psychiczną , nauczą jak grać i bawić się  golfem  na specjalnych
matach do ćwiczeń  . 

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. 
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Ponad  300  osób  –  dzieci  i   seniorów
weźmie udział w  projekcie 

Udział minimum  300 osób Informacje  od  trenerów  ,  opiekunów  ,
nauczycieli   ,  dokumentacja
fotograficzna 

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

Od 2009 roku wnioskodawca aktywnie uczestniczy w wielu imprezach organizowanych na 
terenie Gminy Michałowice  i  Powiatu Pruszkowskiego  propagujących idę golfa  jako formy 
rekreacji dla każdego niezależnie od wieku i w każdą pogodę. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Organizacja spotkania z golfem – 
nauka i relaks  -  w SP Gminy 
Michałowice i  Dziennym Domu 
Seniora w Komorowie

10000.00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000.00 10000.0 0.00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane  zadanie  publiczne  będzie  realizowane  wyłącznie  w  zakresie  działalności  pożytku  publicznego  
oferenta

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.

.Jan Paszkowski                                                                                                                                                    Data 9.02.2022
 Jarosław Osiak
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)


