
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) Upowszechnianie 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 

Nazwa:  UKS Akademia Koszykówki Komorów 
Numer w rejestrze Uczniowskich Klubów Sportowych w Pruszkowie: 60 
Adres siedziby : Dąbrowskiej  12/20 
05-806 Komorów 
Numer konta : 85 1240 6380 1111 0010 7621 1329 

 

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

Grzegorz Tomaszewski  tel.:   602617004 

Adres e-mail:   ukskomorow@op.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Udział młodzieży w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn w kategorii juniora 
starszego . 

2. Termin realizacji zadania 
publicznego2) 

Data rozpoczęcia 12.02.2021 Data zakończenia 26.02.2021 

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

Jako drużyna z roczników 2005/2006 szkoleniowo startowaliśmy w Eliminacjach Mistrzostw Polski do lat 19. Tak się złożyło, że 

uzyskaliśmy jako jedna z dwóch zespołów na Mazowszu awans gdyż wygraliśmy eliminacje plasując się na drugim miejscu w 

Mazowszu .  Tym samym będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w dniach 12-14 lutego 2021 

w kategorii juniora starszego rocznik 2002.  Będziemy promować naszą Gminę. Pokazywać, naszym podopiecznym, że 

niemożliwe nie istnieje. Będziemy przez sport wychowywać ich do dorosłego życia. 

 

 

 

                                                           
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. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 
(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Udział w mistrzostwach Polski – ćwierćfinał 
 

3 medale ćwierćfinałowe 
Promocja w mediach 

Statystyki PZKosz, wyniki 
Promocja w mediach społecznościowych 
Transmisja online 

 

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

Otrzymywaliśmy dotacje na przestrzeni ostatnich lat. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Transport na turniej Ćwierćfinałowy 3000   
2. Zakwaterowanie i wyżywienie na 

turniej ćwierćfinałowym Mistrzostw 
Polski 

4000   

3. Fizjoterapeuta podczas turnieju 
ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski 
oraz dwa dni w celu powrotu do 
homeostazy 

2000   

4. Opieka w tym wolontariat 2 trenerów  
w trakcie bezpośredniego 
Przygotowania Startowego w trakcie i 
przed na turniej ćwierćfinałowy 
Mistrzostw Polski 

2000   

5. Suplementy podczas przygotowań do  
turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw 
Polski 

800   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11800 10000 1800 

 
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 Klubu UKS Akademia Koszykówki Komorów                                                  Data 4.02.2021 
Grzegorz Tomaszewski 
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)  


