OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

OFERTAJ€IFEF(4AIAISPOTNA+}

oRGANTZACJT POZARZADOWEJCYCHyPODMTOTU (

6$; g

USTAWYZ DN|A24 KWlETN|A2003 r. O DZIAIALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
IOWOLONTARIACIE (Dz. U. 22010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
(

rcdzaj zadania publicznego2))

Popularyzacja i upowszechnianie pilki no2nej na terenie Gminy Blonie
- zakup bramek do pitki nozenj
(tytul zadania publicznego)

w okresie 90 dni od podpisania umowy
W FORMIE
POWIERZENIA REATIZAEJI ZNDANIA PUBTIEZNEOO/1/VSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA
1)
PUBLICZNEGO
PRZEZ

BURMISTRZ BLONIA
(organ administracji publicznej)
skladana na podstawie pzepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

r.

l. Dane of erenta/efe+ent6wl)3)
1

) nazwa:

KLUB SPORTOWY,,BLONIANKA'

2) forma prawna:o)

( )fundacja
stowazyszenie
( ) koscielna osoba prawna
( ) koscielna jednostka organizacyjna
() spoldzielniasocjalna ()inna.............
(X)

3) numer w Krajowym Rejestze SEdowym, wi+nym+ejeetee-lub-ewiden+5)

0000128709
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)

2

5.04.2007

5) nrNlP: 1181898174 nTREGON: 011901246
6) adres:
miejscowoSd:

BI-ONIE ul.: LEGIONOW 3A

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) brak

gmina Btr-ONIE powiats) WARSZAWSKI ZACHODNI

wojew6dztwo MAZOWIECKIE
kod pocztowy: 05-870 poczta:
7) tel.:

BI-ONIE

503149879, faks: ..............

e-mail: blonianka@onet.pl http:// bloniankablonie.futbolowo.pl
8) numer rachunku bankowego: 89 80150004 0052 1299 2050 0002
nazwa banku: WARSZAWSKI BANK SPOt-DZIELCZY
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/efarent6wq:
a) Prezes Hubert Liszkiewicz, dow6d osobisty nr.:4RV964573
b) Skarbnik Dariusz Chrzaszczewski, dowod osobisty nr: AKW 995298

c) .....................
10) nazwa, adreg itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujecej zadanie, o ktorym
mowa w ofercie:g)

NIE DOTYCZY
11) osoba upowazniona

do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imig i nazwisko oraz nr

kontaktowego)

Hubert Liszkiewicz

- 503 | 4987 9

telefonu

/
'12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

) dzialalnoSC nieodplatna pozytku publicznego

propagowanie sportu w zakresie gry w pilkg nozn4 wSr6d mieszkaric6w gminy
udzia{ w zawodach sportowych
prowadzenie zajq6 rekreacyj no-sportowych
szkolenie dzieci i mlodzie\ w zaVtesie pilki noZnej
wsp6lpraca z innymi organizacjami sportowymi
organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy

) dzialalnosd odptatna pozytku publicznego

Klub nie prowadzi dzialalnoSci odplatnej.

13) jezeli oferent /efu+eneil)prowadzi/p+ewaczq') dziatalnosc gospodarczq:
a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w NIE DOTYCZY
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej NIE DOTYCZY

Informacia o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej'"'

ll,

NIE DOTYCZY

lll. Szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacii

ah,lnlnto*yct1 bra-ek do pilki no2nej na potrzeby rozgrywania mecz6w ligo
ramach rozgrywek Mazowieckiego Zwiqzku Pilki Noznej na terenie Gminy Blonie. Po
izacja tumiej6w pilkarskich na obszarze wiejskim znajduj 4cym siE w Gminie Blonie'

kllt

2. Opis potneb wskazujAcych na konieczno66 wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutk6w
zwi4zku z duzE ilo6ciAdruzyn reprezentujEcych Gmine Blonie w meczach ligowych w ramach
Zwiazku Pi{ki Noznej istnieje zapotrzebowanie na doposazenie spzetu meczowego
jecia z pilki noznej cieszE sie wsr6d naszych mieszkancow ogromny zainteresowaniem, dlatego
wyjsi naprzeciw ich oczekiwaniom. Obecnie Klub Sportowy Blonianka nie jest w stanie organizowac

nym czasie dw6ch spotkari ligowych druzyn mtodziezowych poniewaz posiada tylko jeden
alumlniowych. Ponadto zakup bramek aluminiowych przyczyni sie w pewnym stopniu
ia bezpieczelrstwa osob trenujqcych i zastqpie stare ciezkie, metalowe bramki, ktore nie
wykorzystane podczas spotkan ligowych. Nowe bramki zostanE rowniez wykozystane podczas
z zakresu gry w pilkg noznq. Bramki zostanq takze wykorzystane do organizacji turniej6w pilkarskich
e wiejskim znajdujacym si? w Gminie Blonie.

3.O

adresat6w zadania
dresatami zadania sq dzieci i mlodzjez z Cminy Blonie.

Uzasadnienie potzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych
publicznego, w szczeg6lnos.ci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni sie
standardu realizacii zadania. "'

4.

z

rcalizaciq zadania
podwyiszenia

to do

NIE DOTYCZY
Informacla, czy w ciqgu ostatnich 5lat oferenueferq*i1) otrzymal/etrzymalit) dotaclq na
dofinansowanie inwestycji zwiezanych z realizacjqzadania publicznego z podaniem inwestycii, kt6re
zostaty dofinansowane, organu ktory udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacii .'

5.

NIE DOTYCZY
6. Zakladane cele

zadania

rozgrywania dwoch mecz6w ligowych dru2yn mlodziezowych w ramach rozgrywek l\4azowieckiego
Noznej na terenie stadionu miejskiego przy ul. Legionow 3a (klub posiada juz na stanie dwie al

i

i

mlodziezy podczas treningow mecz6w ligowych
lekkich bramek
zwiekszenie ilo6ci druzyn uczestniczqcych w turniejach organizowanych przez Klub Sportowy Blon
mozliwosd wyznaczenia wiQkszej iloSci boisk
dostosowanie sprzetu treningowe do wieku dzieci i mlodziezy uczestniczEcej na zajecia
promocja pilki noznej i aktywizacja dzieci i mlodziezy z obszarow wiejskich
zwiQkszenie bezpieczenstlva dzieci

/
aejscem realizacji zadania w zakresie wykorzystania bramek bQdzie obszar Gminy Blonie.

Zakup kompletu bramek pilkarskich - aluminiowych (5x2m) -mlodzie2ll-16lat
Zakup dw6ch komplet6w bramek pilkarskich stalowych (3 x2m) * dzieci 9- l0 lat
Zakup dw6ch komplet6w bramek pilkarskich - salowych (2x1,5m) - dzieci 5-8 lat

9, Harmonogramtt)
Zadanie publiczne realizowane w okresie od01.10.2014 do 31.12.2014
Poszczeg6lne dzialania w zakresie

Terminy realizacji

erent lub inny podmiot odpowiedzialny za

'ealizowanego zadania

poszczeg6lnych

alanie w zakresie realizowanego zadania

cublicznegola)

JzialaFr

blicznego

Zakup bramek do pilki noznej

90 dni od daty

BLON IAN KA

codpisania umowy

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5l

rezultatem realizacji zadania publicznego jest rozgrywarie przez dru?yny sportowe
ubu Sportowego Blonianka dw6ch mecz6w ligowych w jednym czasie, jak 16wnieZ prowadzeni
jEi treningowych w kilku grupach jednocze6nie. Ponadto rezultatem realizacji zadafia
blicznego bEdzie w pewnym stopniu zwiEkszenie bezpieczehstwa dzieci
mlodzieZy podczas trening6w i mecz6w Iigowych poprzez wykorzystania lekkich, aluminiowych
ek. Zakupiony sprzgt urozmaici r6wnie2 prowadzone zajgcia z zakresu gry w piikE noZnq.
y r6wnie2 nadziejE, ze poprzez organizacjE turniej6w na obszarze wiejskim znajdujqcym siE
e Blonie pozyskamy nowych zawodnik6w do druZyn mlodzieZowych.
bramek bEd4 korzystaly wszystkie grupy pilkarskie zrzeszone w Klubie Sportowym Blonianka.
Klub bgdzie wykorzystal sprzQt w organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na terenie
iny Blonie. Mamy zamiar zorganizowat mistrzostwa Blonia w pilce noZnej dla

lV. Kalkulacia przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego

'1.

Kosztorys ze wzgledu na rodzaj koszt6w:

loSC

-p. iodzaj koszt6w'"/

(oszt

todzaj

edno ednostkow Trary
IteK

/

(w zl)

(oszt do

(oszt

. rego oo

:alkowity

loKrycra

inansowych

lw zl)

a

irodk6w

A,nioskowanej

iwasnycn,

lotacji

irodk6w

iw zl)

)oKrycra
! wkladu

)sobowego,
ry rym prarcy
. innych ir6del rpqlecznej
w tym wplat i zlonk6w
)plat adresat6\ Swiadczei
ladania
ivolontariuszy
rublicznegolT) (w zl)
w zt)

Koszty meMoryczne'"'po stronie .^,
KS BLONIANKA(nazwa Oferenta)' " t
1)Bramki do pilki noznej (5x2m)

1

5 000 zt

Komplet

5 000 zl

5 000 zt

0zt

0zl

2)Bramki do pilki no2nej (3x2m)

1

1 500 zl.

Komplet

1 500 zl.

1 500 zl.

0 zl.

0 zl.

3)Bramki do pitki noznej (2x1,5m)

2

2

1 500 zl.

500 zt.

0 zl.

I

500 zl

UZI

1 000

zl Komplet

000 zl.

<oszty obslugi2o) zadania publicznego,
,v tym koszty administracyjne po stronie
KS Blonianka(nazwa Oferenta) -' :
r) -

z)-

l

nne koszty, w tym koszty wyposa2enia
lromocii po stronie KS Blonianka
'nazwa' Oferenta)1g)
r) -

i

:

2)-

f,g6lem:

8 500 zl

000 zl

/

Pzewidywane 2r6dla f inansowania zadania publicznego
/Vnioskowana kwota dotacji
8 000.00
2

z

Srodki finansowe wlasne'

500,00 z
3

okt. 3.1-3.3)11)

0,00

ffptaty i oplaty adresat6w zadania publicznego

z.

"
0,00 z

3.2

o/.

5.88%

Srodki finansowe z innych 2r6del og6lem (Srodki finansowe wymienione
ru

3.1

94.12

0,00 0l
0,00 0l

Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lno6ci: dotacje

jednostki samozqdu terytorialnego,
'unduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)'"
z budzetu pafrstwa lub budzetu

3.3

cozostalet'

4

r'Vklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

5

rzlonk6w)
f,g6tem (Srodki wymienione w pkt 'l - 4)

0,00 %
0,00

z,

0,00 zl

0,00 ol

0.00 z

0.00 0l

8 500,00 z

100,00 0l

3. Finansowe Srodki z innych 2r6del publicznych2l)
Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki sektora
finans6w publicznych

Kwota Srodkow
(w zl)

-

Informacja o tym, czy
Termin rozpatrzenia
wniosek (oferta)
w przypadku wniosk6w
o przyznanie Srodk6w (ofert) nierozpatzonych do
zostal (-a)
czasu zlozenia niniejszej
rozpatrzonyca)
oferty
pozytywnie, czy tez nie

zostalca) jeszcze
rozoatrzonV(-a)

TAI(NIE ''
TAK/NIE'1

TAI(N IE ''

TAI(NIE''

Uwagi, ktdre mogE miee znaczenie przy ocenie kosztorysu:

BRAK

V. Inne wybrane informacie dotyczEce zadania publicznego
1. zasoby kadrowe

pzewidywane do wykorzystania przy realizac!i zadania publicznego22)

renerzy:

Huben Liszkiewicz - trener UEFA B , instruktor pilki noZnej
- trener UEFA B , instruktor pilki no2nej
Pater
Mateusz Zebrowski - trener UEFA B , instruktor pilki noZnej

Maciej

blontariusze:
Mariusz Nasiadka
Rusinowicz Maciej
Bartek Nowitiski

2. Zasoby rzeczowe oferentatefefefit6l^tl) przewidywane do wykorzystani

a przy rcalizacii zadania23)

Zasobl lokalowe:
- szatnie w ilo6ci sztuk 2 (stan techniczny - bardzo dobry)
- natryski w ilodci sztuk 2 (stan techniczny - bardzo dobry)
- toaletv w ilo5ci sztuk 2 (stan techniczny - bardzo dobry)
- boisko gl6wne (stan techniczny - dobry)
- boisko treningowe (stan techniczny - dobry)
Zasoby sprzQtowe:

- 6 komplet6w stroj6w meczowych
- 40 pilek treningowych
- 4 komplety znacznik6w
- 2 bramki aluminioue - meczowe i lreningowe
- 50 pacholk6w treningowych
- 20 tyczek treningowych, 2 tablice trenerskie

Dotychczasowe doswiadczenia w realizacli zadaf publicznych podobnego rodzaju (ze
wskaza;iem, kt6re z tych zadaf realizowane byly we wsp6lpracy z administracjq publicznq)'

3.

ma doSwiadczenie w realizacji zadah w zakresie upowsze{
y'ftzycznel i sportu na terenie Gminy Blonie. Od lat klub otrzymuje dotacja z
oni. nu orguniracjE czasu wolnego dzieci i mlodzieZy w formie prowadzenia szkolenia w
znej, zajgc i trening6w w zakresie sportu i rekeacji w pilce noznej. Ponadto Klub otrzym
tacje z Gminy Blonie na organizacje imprez rekreacyjno-sportowych oraz oboz6w sportowyc
- *lurnyr zakresie Klub i6wniez organizuje turnieje i pikniki sporlowe dla mieszkafco
y Blonie.

$"r1"*y ,"B1.*nka"

/
4.

lnformacja, czy oferenVefu+enei') przewiduje(-$ zleca,S realizacjg zadania publicznego w trybie,
kt6rym
o
mowa w ar1. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie.

NIE DOTYCZY
OSwiadczam Cy), 2e:

1)

ofe

proponowane.,zadanie publiczne
nta/efe+€nl6w "l

w calosci mie6ci sie w

zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

re

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy p€bie+anie/niepobieranie') oplat od adresatow zadania;
3) oferenuetu+e€€i'/ jesu€q" zwiqzany(-ni) niniejszq ofertE do dnia 31.12.2014r.

4) w zakresie zwi4zanym z otlvartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,

pzetwazaniem

i

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, ktdrych te dane
dotyczq, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.22002 t. Nr 101,_poz. 926, z p62n. zm.);
5) oferent/efure{r€i'' skladajEcy njniejszE ofertg nie zaleg€ ej+keleg€.€d" z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiEzai

podatkowych/@'';

_.

6) dane okreslone w czeSci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem SqdowymfulaS€iwq€vrd€fl€jq'/'
7) wszystkie podane w ofercie oraz zalEcznikach informacje sqzgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

KL[.!B SPOR.IOWY
EiLONIANKA

05-870 Blonie, ul, Legion6w 3A

NIP

1181898174

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sktadania oSwiadczei woli w imieniu
oferenta/efu+enlew')

Data 20.10.2014, BI-ONIE
Zalqcznikt.
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru SEdowego, innege rdestru lub ewideneji2a)

