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UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypefniania ofertv: 

Ofert~ naleiy wypelnic wyl'lcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdk'l, np.: "pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreslic niewlasciw'l odpowiedi, pozostawiaj'lc 
prawidlow'l. Przyklad: "pobieraRie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje 0 doionej ofercie 

1. Organ admlnlstracjl publicznej, Prezydent Miasta todzi 
do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym dOlono ofertt: 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1
) 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Organizacja imprez 
sportowo-rekreacyjnych - "R" 

4. Tytut zadanla publlcznego Mi~dzywojew6dzkie Mistrzostwa Mfodzik6w 

5. Termin realizacji zadania publicznego2
) 

Data 117.08.2017 I Data 118.09.2017 
rozpocz~cia zakonczenia 

II. Dane oferenta (-ow) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sildowego lub innej ewldencjl, adres sledzlby oraz 
adres do korespondencJI (Jelell jest Inny od adresu sledzlby) 

Okr~gowy ZWiqzek Kolarski w todzi, stowarzyszenie, KRS 0000179269, 91-425 t6di ul. P6tnocna 36, biuro@lozkol.pl 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowalnlonych do 
sktadania wyjasnien dotYCZilcych oferty (np. Marta St~pniak, tel. 4263265 19" biuro@ksspolem.pl 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publlcznego proponowanego do reallzacjl wraz ze wskazaniem, w szczeg61nosci celu, miejsca jego 
realizacjl, grup odbiorc6w zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Mi~dzywojewodzkie Mistrzostwa Mtodzikow 0 Puchar Prezydenta Miasta lodzi w kolarstwie torowym odb~dq si~ 

~ dniach 2 - 3 wrzesnia 2017 na torze Klubu Sportowego "Spotem" w lodzi. Wezmq w nich udziat co najmniej A 

~ojew6dztwa (podkarpackie, t6dzkie, slqskie, matopolskie). 

~est to najwainiejsza impreza torowa w kategorii mtodzikow mtodziczek, punktowana w klasyfikacji 

Ministerstwa Sportu. Wytania mistrz6w i wicemistrz6w regionow w poszczeg61nych konkurencjach torowych . 

Wytonieni mistrzowie Sq reprezentantami kraju w mi~dzynarodowych zawodach . Jednoczesnie rozgrywane b~dq 

konkurencje dla we wszystkich kategoriach wiekowych od iaka do juniora. Organizator przewidziat r6wnie; 

1) Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadari okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2) Termin realizacji zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dni. 
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konkurencje czasowe. 

~rupq adresat6w Sq dzieci, mtodziei oraz ich rodzice, opiekunowie, pasjonaci kolarstwa, mieszkancy todzi 

~ innych wojew6dztw, kt6re wezmq udziat w zawodach. 

Wartym podkreslenia jest r6wniei fakt, ie kibice kolarstwa to grupa ludzi 0 duiym zr6inicowaniu, zar6wno 

Iwiekowym jak i spotecznym. Wsr6d nich moina wskazac zar6wno dzieci, ludzi mtodych jak i starszych (cz~sto przy 

rasie wyscigu pojawiajq si~ cate rodziny) . 

2. Zakfadane rezultaty reallzacjl zadanla publlcznego 

!wytonienie mistrz6w i wicemistrz6w, kt6rzy zdob~dq punkty w klasyfikacji Ministerstwa Sportu. 

Upowszechnianie kolarstwa jako sportu dla wszystkich (dla os6b w kaidym wieku). 

Miasto t6di b~dzie postrzegane jako przyjazne sportowi, niezwykle goscinne, 

~ doskonatym sportowym klimatem, oferujqce imprezy zorganizowane na wysokim poziomie. 

Informowanie 0 realizacji zadania przy udziale srodk6w finansowych Miasta todzi do publicznej wiadomosci m.in . 

poprzez umieszczanie znaku todzi na odpowiednich elementach informacyjno-reklamowych zwiqzanych z 

~yscigiem. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wie:kszej liczby kosztow 
istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt cafkowity do ponlesienia do poniesienia 
(zf) z wnloskowanej ze srodk6w 

dotacji3) finansowych 
(zf) wfasnych, srodk6w 

Lp. pochodzClcych z 
Innych ir6def, 

wkfadu osobowego 
lub rzeczowego4

) 

(zt) 

1 
Przygotowanie obiektu (koszenie trawy, 2000,00 2000,00 0,00 
malowanie Iinii, mycie krzesetek) 

Koszty wynajmu obiekt6w (toru 4000,00 4000,00 0,00 

2 
kolarskiego, boks6w na jqdrze toru, 
szatni, boks6w na sprz~t) w celu 
przeprowadzenia imprezy 

3 Karetka podczas zawod6w 1750,00 1750,00 0,00 

Obstuga techniczna zawod6w i biuro 2250,00 2250,00 0,00 
4 

zawod6w 

5 Koszty obstugi s~dziowskiej 600,00 0,00 600,00 

Koszty og6fem: 10600,00 10000,00 600,00 

3) Wartosc kosztow ogolem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10000 zl. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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Oswiadczam(-y). ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wylCjcznie w zakresie dzialalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy Jlsl3ieraAie* /niepobieranie* swiadczen pieni~inych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalCjcznikach informacje sCj zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/sfereAEi* skladajCjcy niniejszCj ofert~ nie zalega (-jCj)* /zalega ( jCj)* z oplacaniem naleinosci z tytulu zobowiCjzan 

podatkowych; 
5) oferent* /~* skladajCjcy niniejszCj ofert~ nie zalega (-jCj )* /zalega ( jil)* z oplacaniem naleinosci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne. 

(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy os6b upowainionych 
do skladania o~wiadczen woli w imieniu 
oferenta) 

Zatacznik: 

OKR ft GOWY ZWL\ZEK KO LA RSKJ 
91-425 trjdi, ul. P61nocna 36 

tel. 601 99 55 08 
NIP 725 -12-13-636, REGON 0010587 

www.lozkol.pl 

D~ JAlOWSKI /J 
a~d... · ):--\. 

PREZES 

Ki~M\~MNrJJJI.. 

Data .... . 12. .. O"2.~.~I.:. .............. . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 5Cjdowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginalem kopia aktualnego wyciCjgu z innego rejestru lub ewidencji. 
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