
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 publicznego
1)

 W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

 
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: Uczniowski Klub Sportowy „Komorów”,  

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:   0000231967  

Siedziba: ul. M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów, 

Adres do korespondencji: ul. Warszawska 18, 05-807  Podkowa Leśna 

www.ukskomorow.pl 

Nr konta: VOLKSWAGEN BANK PLUS KONTO BIZNES nr 78213000042001026262240001 
 

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

 

Agnieszka Jagiełło, Tel:693-620-988 

mahjagiello@gmail.com 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego „Poczuj się bezpiecznie” - Warsztaty samoobrony  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.05.2021r. Data  
zakończenia 

10.07.2021r. 

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

Warsztaty w formie treningów sportowo-sprawnościowych ,  z nauką podstawowych  technik obrony  i ataku w oparciu o 

japońską sztukę walki, zapewniające pewną kondycję fizyczną, sprawność motoryczną oraz redukcję napięcia i stresu 

dnia codziennego. Prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora oraz z użyciem profesjonalnego sprzętu  

treningowego (poduchy, łapy, worki treningowe i inne). Zadaniem  przeprowadzanych warsztatów będzie zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, nabycie i zwiększenie pewności siebie poprzez poprawę kondycji oraz 

zdobyte umiejętności walki wręcz. Warsztaty odbywać się będą w ZSO w Komorowie, ul.M.Dąbrowskiej12/20 zgodnie 

z obowiązującym w danym okresie rozporządzeniem dot. Zasad Bezpieczeństwa i bieżącymi wytycznymi  dot. 

Infrastruktury sportowej w czasie pandemii covid -19:  na boisku szkolnym  i  /  lub w sali gimnastycznej. 

 

 

                                                
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). 

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

http://www.ukskomorow.pl/


4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Prowadzenie warsztatów samoobrony pt. 
„Poczuj się bezpiecznie” 

Trzy godziny tygodniowo. 
Do 15-20 osób 

Lista uczestników 
Ankieta satysfakcji 

 
 
 

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

W klubie UKS Komorów trenują zarówno dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy lokalnej społeczności i okolic. Od 2010 

roku UKS organizuje zajęcia i zawody w różnych dyscyplinach sportowych w związku z czym posiada duże 

doświadczenie w realizacji tego typu zadań publicznych. We wrześniu 2020 roku wznowiona została działalność sekcji 

samoobrona, która cieszy się sporym zainteresowaniem. Posiadane zasoby UKS-u to: doświadczona kadra instruktorska, 

posiadanie zaplecza sportowego.  

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Sprzęt sportowy – min. tarcze treningowe, 
hantle, gumy, piłki lekarskie 

1600   

2. Sprzęt zabezpieczający – min. ochraniacze 
piszczeli, dłoni, suspensory 

600   

3. Bezpieczeństwo (min. apteczka, 
detergenty, odblaski) 

800   

4. Promocja – czapka z daszkiem z logo 1000   

5. Wynagrodzenie trenera 4500   

6. Kadry i płace oraz księgowość 1500   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000 10 000 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 Zarządu Klubu     Marcin Jagiełło                                                                                           Data  16.04.2021r. 
Sekretarz Zarządu Klubu     Aleksander Romaszko 
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 


