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

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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: Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżewie, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000228197, Kod
pocztowy: 09-540, Poczta: Sanniki, Miejscowość: Czyżew, Ulica: brak, Numer posesji: 32, Województwo: mazowieckie,
Powiat: gostyniński, Gmina: Sanniki, Strona www: -, Adres e-mail: damian.doln@gmail.com, Numer telefonu: 782 719
682
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)

Damian Dolniak
Adres e-mail: damian.dol@wp.pl Telefon: 782 719 682

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

III Majówkowy Rajd Rowerowy w Czyżewie

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

30.04.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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04.05.2019

Opis zadania
Przedmiotem zadania jest organizacja III Majówkowego Rajdu Rowerowego w Czyżewie na terenie gminy Sanniki w dniu
03.05.2019r. OSP w Czyżewie zajmie się kompletną organizacją imprezy. Rajd będzie skierowany dla wszystkich chętnych
osób, które rowerem chcą wspólnie pokonać trasę 17 km. Tak, jak w poprzednim roku, na imprezę sportową zaprosimy
dzieci ze szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach, ze Szkoły Filialnej w Osmolinie oraz członków klubu rowerowego
Tandem z Gąbina. Liczymy na udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Sanniki i okolic. Podczas imprezy
całe rodziny będą mogły rywalizować w 4 kategoriach wiekowych: I kategoria - roczniki 2011 i młodsze, II kategoriaroczniki 2006- 2010, III kategoria - roczniki 2003-2005, IV kategoria -roczniki 2002 i starsze. Organizacja imprezy
rozpocznie się wraz z promocją rajdu, przygotowaniem i rozesłaniem plakatów. Materiały informacyjne prześlemy do
szkół, Urzędu Gminy oraz do innych instytucji i organizacji na terenie gminy Sanniki. Straż będzie przyjmowała zgłoszenia i
rejestrowała uczestników. Od 25 kwietnia do 2 maja zakupimy sprzęt sportowy na nagrody oraz pakiet startowy dla
zawodników. Dodatkowo zakupimy wodę dla uczestników (600 sztuk), batony energetyczne ( 300 sztuk) i zamówimy
posiłek regeneracyjny. Zorganizujemy zabezpieczenie trasy przez policję oraz straż z Czyżewa i Sannik. Dodatkowo
organizator zapewni obsługę medyczną. Uczestnicy rajdu zbiorą się przy siedzibie OSP o godzinie 13.15 i o godzinie 14
wystartują. Przed rajdem uczestnicy dostaną wodę oraz pakiet startowy. Uczestnicy rajdu wyposażeni w majówkowe
gadżety ruszą na trasę: Czyżew (start spod siedziby OSP w Czyżewie) - Barcik Stary - Łaziska -Wólka Niska. Wśród osób,
które pokonają całą trasę przejazdu, zostaną przyznane puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu.
Uczestnicy rajdu, którzy zajmą pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych zostaną nagrodzeni sprzętem
sportowym. Atrakcyjne nagrody będą dodatkową zachętą do udziału w imprezie sportowej i wynagrodzeniem za
poniesiony wysiłek. Na koniec uczestnicy rajdu zostaną poczęstowani posiłkiem regeneracyjnym.
Miejsce realizacji
Miasto i Gmina Sanniki Przebieg trasy rajdu: Czyżew (start spod siedziby OSP w Czyżewie) - Barcik Stary - Łaziska -Wólka
Niska.

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 rajdzie rowerowym mieszkańców
gminy Sanniki i innych chętnych

Udział 300 osób w rajdzie
rowerowym

Prowadzenie listy uczestników,
dokumentacja zdjęciowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżewie powstała w 1961 roku. W skład jednostki wchodzi 69 druhów, w tym 21
wyszkolonych i przygotowanych do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhowie prowadzą również
działalność kulturalną oraz propagującą ochronę przeciwpożarową. OSP posiada zabytkową pompę ręczną z 1903 roku
oraz zabytkowy wóz konny z osprzętem. Jednym z celów jednostki jest kultywowanie tradycji poprzez zbieranie
historycznego sprzętu i umundurowania strażackiego, ich odnawianie oraz szersza prezentacja. Nasza jednostka zrzesza
dużą ilość młodych osób, które angażują się w działania społeczne. Co rocznie organizujemy pikniki rodzinne, na których
prezentujemy sprzęt strażacki oraz udzielamy instruktażu przeprowadzania pierwszej pomocy. W celu rozwijania kultury
fizycznej i sportu przeprowadzamy rajdy rowerowe, podczas których uczestniczą mieszkańcy całej gminy. Każdego roku
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie stara się pozyskać sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego zdrowia i
życia. Cele działania organizacji określone w statucie: 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) udział
w działaniach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną
środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń, 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach, w tym pożarowych i
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4) rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 5) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich, 6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 7) działanie na rzecz ochrony środowiska 8) wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych na swoim terenie działania, 9) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec
organów władzy publicznej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
OSP w Czyżewie zorganizowało dotychczas 2 rajdy rowerowe. W pierwszym rajdzie w 2017 roku uczestniczyło około 50
osób. W kolejnym roku trasę rajdu przejechało około 250 osób. Podczas rajdów zapewniano asystę policji oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej. Od kilku lat jednostka organizuje pikniki rodzinne, na których prezentowany jest sprzęt
strażacki oraz prowadzony instruktaż przeprowadzania pierwszej pomocy. Uczestnicy pikników biorą udział w zabawach
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ruchowych na świeżym powietrzu.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Organizacją rajdu zajmie się 10 druhów (zadania promocyjne, przygotowanie plakatów, zakup przypinek, breloków,
naklejek, nagród i pucharów, organizacja obsługi medycznej, zakup wody i zamówienie posiłku regeneracyjnego). Do
organizacji imprezy sportowej zostali wyznaczeni druhowie, którzy realizowali dwa poprzednie rajdy. Punkt startowy rajdu
znajduje się na terenie siedziby OSP w Czyżewie. Ogrodzony duży plac stanowi dogodne miejsce na zebranie się
uczestników i bezpieczne oczekiwanie na start i na miejsce docelowe. Zlokalizowany na tym terenie plac zabaw sprzyja
udziałowi dzieci w sportowej imprezie. Zarówno przed rajdem, jak też po nim dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas na
placu.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

zakup pucharów

2.

zakup nagród dla uczestników rajdu (sprzęt
sportowy)

3.

zakup batonów energetycznych

4.

koszty posiłku regeneracyjnego dla
zawodników

5.

zakup wody

6.

koszty obsługi medycznej

1200,0

7.

zakup pakietu startowego dla uczestników

1010,0

Z innych źródeł

200,0
3600,0
500,0
2500,0
600,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

9610,0

9610,0

0,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny niezłożony)
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2.

Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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.
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