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UPROSZCZONA OFERT A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG Data : 2017-08-02 

POUCZENIE co do sposobu wypetnlanla oferty: 
Ofert~ naleiy wypelnie wylijcznle w blalych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umleszczonymi przy poszczeg61nych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkij, np.: "pobleranle*/niepobleranie*" oznacza, ie naleiy skre~lie niewlakiwij odpowiedz, pozostawiajijc 
prawldlowij. Przyklad: ,,1'lgeleFaAle*/nlepobleranle*". 

I. Podstawowe informacje 0 zfoionej ofercie 

1. Organ admlnlstracjl publlcznej, Wydziaf Sportu w Departamencie Spraw Spofecznych UMt 
do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb/ w kt6rym ztotono ofertQ . 
Art. 19a ustawy Z dnla 24 kwletnla 2003 r. 0 dziatainoki poiytku 
publlcznego I 0 woiontarlacle 

3. Rodzaj zadanls publlcznego1
) 

;., 
Wspieranie i upowszechnianle kuitury flzycznej 

, 
Wykonanie adaptacjl pomieszczenla sauny w obiekcie sportowym 

4. Tytut zadanla publlcznelo 
mieszczqcym siE: w tod~i, al. Koscluszki 73/75 

S. Termln reallzacjl zadanla publlcznego2
) 

Data ,~ "I 01.07.2017 
rozpoczE:cla 

1 Data , .C 130.09.2017 
zakonc;:zenia 

II. Dane oferenta (-6w) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sildowego lub Irmej ewldencjl, adres sledzlby oraz 
adres do korespondencJI (Jetell Jest Inny od adresu sledzlby) ,,' . " 

Nazwa KLUB SPORTOWY "GWAROIA" t.6ot 

Rejestr Rejestr Stowarzyszen Wojew6dztwo t.60ZKIE 

Numer KRS 0000378256 Powiat M. t.6ot 

NIP 7251040905 Gmina M. t.6ot 

REGON 47082580200000 Miejscowose t.6ot 

Forma prawna STOWARZYSZENIE Kod pocztowy 90-436 

Adres AL. KO~CIUSZKI73/75 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Anna Borkowska 
tym dane os6b upowatnlonych do . 

tel. 4263690 SO 
sktadania wyja~nlen dotyczqcych oferty (np. e-mail : kontakt@gwardiajudo .pi 
nu mer telefonu, adres poczty eiektronlclnej, 
numer faksu, adres strony Internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opls zadanla publlcznego proponowanego do reallzacji wraz ze wskazanlem, w szczeg61noscl celu, miejsca Jego 
reallzacji, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystanla wktadu osobowego lub rzeczowego 

Ceiem zadania publicznego, w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, jest wsparcie w zakresie wykonania 
adaptacji pomieszczenia sauny. 
~ ramach zadanla KS Gwardla t6df przeprowadzl prace adaptacyjne pomleszczenia sauny mleszczilcej sl~ w obr~ble 
r"vyremontowanej, w ublegtym roku, szatnl i sanltarlacle w hall sportowej, stanowiilcej wtasnost Miasta t6dz, 
~ uzytkowanej przez klub, mleszczilcej sl~ w todzl, al. Kosciuszkl 73/75 
(dziatajqcy na mocy Umowy Dzleriawy zawartej w dniu 19.04.2012 pomiE:dzy Skarbem Parlstwa reprezentowanym przez 
Prezydenta Miasta t.odzi, a Kiubem Sportowym "Gwardia" t6di. Obiekt zostat w dniu 06.06.2013r. przekazany aktem 
notariainym Rep A nr 3130/2013 Mlastu t6di kt6re odnoszqc si~ do umowy dzieriawy z dnia 19.04.2012 przejmuje zapisane 
IW niej treSei i wyst~puje w mlejscu wydzieriawiajqcego Skarbu Parlstwa.) 

11 Rodzaj zadania zawlera sl~ w zakresle zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnla 24 kwletnla 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 
publicznego 10 wolontarlacle. 

2) Termin realizacjl zadania nie mOle bye dluiszy nii 90 dni. 
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.. 
Powodem, wnioskowania naszego stowarzyszenia 0 srodki finansowe na adaptacj~ sauny, jest realizowanie przez nasze cele 
~tatutowe, zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej . Prowadzimy systematyczne szkolenie, ktore rozpoczynamy od 
rekrutacji najmtodszych adeptow, i poprzez metodyczne i ciqgte nauczanie, konczymy na startach sportowcow zajmujqcych 
czotowe lokaty w zawodach mistrzowskich seniorow. 
szkolenie sportowe wymaga od nas zapewnienia uczestnikom zaj~c m.in. dogodnych warunkow do wymogow zwiqzanych z 
uprawianymi dyscyplinami sportu judo i boks. Obie dyscypliny Sq sportami wagowymi, ktore zmuszajq sportowcow do 
ustawicznej kontroli masy ciata . W tym zakresie sauna jest jednym z podstawowych elementow umoiliwiajqcym zawodnikom 
dostosowac mas~ ciata do bezposredniej rywalizacji sportowej . 
~auna umoiliwia takie odnow~ biologicznq organizmu sportowca w mikro cyklu treningu . I dlatego bardzo wainq kwestiq 
'est szybka adaptacja sauny, co stanowi catosc rozpocz~tej w ubiegtym roku inwestycji. 
lze strefy odnowy biologicznej b~dq korzystali wszyscy zawodnicy przyst~pujqcy do rywalizacji sportowej. Nie moi na okreslic 
liczby odbiorcow poniewai inwestycja b~dzie stuiyta wielu pokoleniom sportowcow przez dtugie lata . 
W chwili obecnej z pomieszczenia sauny b~dzie korzystato tygodniowo srednio okoto 50 zawodnikow szkolenia 
r.vyczynowego. 

Klub Sportowy " Gwardia" lodi zatrudnia w petnym wymiarze czasu pracy dw6ch pracownik6w obiektu, ktorzy zapewniajq 
nadzor nad obiektem i dost~pnosc do obiektu od poniedziatku do piqtku w godzinach od 6:00 do 22 :00. 

2. Zaktadane rezultaty reallzacJI zadanla publlcznego 

" 
Jednym z warunkow racjonalnego treningu dzieci i mtodzieiy jest nie tylko oddziatywanie najbliiszego srodowiska 
spotecznego, ale takie wysoki poziomu bazy sportowej w tym odpowiedniego wyposaienia. Judo i boks to sporty walki, 
kt6re Sq dyscyplinami wagowymi, a koniecznosc korzystania z sauny stanowi niezb~dnq cz~sc procesu treningowego. 
W zwiqzku z powyiszym adaptacja sauny pozwoli na: 
- moiliwosci redukcji masy ciata, w szczeg61nosci przed bezposredniq rywalizacjq sportowq; 
- odnow~ biologicznq organizmu 
- podtrzymanie motywacji do wysitku fizycznego dzi~ki uprawianiu sportu w bezplecznym, przyjaznym zdrowym 
srodowisku, 
- zwi~kszenie czynnikow stymulujqcych wzrost poziomu szkolenia sportowego. 
Rezultat zadania b~dzie trwaty, sauna b~dzie stuiyta wielu pokoleniom zawodnik6w. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 

Istnieje moi liwosc dodanla kole]nych wlerszy) 

Rodzaj kosztu Koszt catkowity do ponleslenla do poniesienia 
(zt) z wnioskowanej ze srodk6w 

dotacji3) finansowych 
(zt) wtasnych, srodk6w 

Lp. pochodzilcych z 
innych ir6det, 

wktadu osobowego 
lub rzeczowego4

) 

(zt) 
Montai ~clan I suflt6w, wykonanych ze wzmocnlonych 2644,50 2644,50 0 

1 element6w drewnlanych 0 grubo~cI 50 mm 

Wykonczenle ~clan I sufit6w, montai proflll 4809,30 4809,30 0 
2 wzmacnlaj<lcych 

Izolacja cleplna kablny - wykonanej ze specjalnej welny 1353,00 0 1353,00 
3 mlneralnej 0 grubo~cl40 mm wraz z foll<l alumlnlowll 

Montai drzwl - wykonanych ze szkla, osadzonych w 3062,70 2546,20 516,50 

4. drewnianej o~cleinlcy, wyposaionych w klamkll I 
zawlasy 
Montai lawek z oparclem - wykonanych z mlllkkiego I 3640,80 0 3640,80 

5. nle nagrzewaj<lcego sill do wysoklch temperatur 

drewna abachl 

Koszty og6tem: 
15510,30 10000,00 5510,30 

3) Wartosc koszt6w og6tem do ponieslenia z dotac]i nle moie przekroczyc 10000 zl. 

4) W przypadku wsparcia realizacj i zadania publicznego. 
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Oswiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadan ie publiczne blldzie realizowane wylqcznie w zakresie dzlalalnoScI poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewldujemy JilOeieraAle* /niepobieranie* swiadczen plenillinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane W ofercle oraz zalqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

I faktycznym; 
4) oferent* /efefefIEt* skladajqcy nlnlejszq ofertll nie zalega Hit) * /2alega ( jq)* z oplacanlem naleinoScI z tytulu zobowiqzan 

podatkowych; 
5) oferent* / * skladajClcy nlnlejszCl ofertll nie zalega Hit) * /2alega ( jq)* z oplacanlem naleinoSci z tytulu skladek na 

ubezpiec nla sp eczne. 
PRE ES 

...~:.::~~. . '~::.~~2 ..... . 
........ ... l:bigl'+ w.P..aChR!g,y~ ...... ........ .. 

(pod pis osoby upowatnlonej 
lub podplsy osob upowatnlonych 
do skladanla oswladczen woll w Imlenlu 
oferenta) 

Zatacznlk: 

.' .[')1 °6 . . w1rt Data .. ...... .. . ;.. .... ~.0. .. .. .......................... . 

W przypadku gdy oferent nle jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze SCldowym - potwierdzona za zgodnosc 

z oryglnalem kopla aktualnego wyclClgu z Innego rejestru lub ewldencjl. 
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