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Zal~cznlk nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUOENIE co do sDosobu wvpetnlania oferty: 
Ofert~ nalezy wypetnic wyt~cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonyml przy poslczeg61nych poiach oraz w 
przypisach. 
Zaznaczen!e gwiazdkq• np.: .. pobieranle'/ niepobieranie'" Olnacza, ie na lety skre~1ic niewfasciwit odpowiedz, pozostawiajqc prawldfowil . 
Przyktad: .. I'IebieFilAie·/ niepobieranie· ... 

I. Podstawowe informacje 0 zloionej ofereie 

1. Orcan admlnlstracjl publlcznej, Prezydent Miasta todzi 
do kt6reco adresowana jest oferta 

2. Tryb, W kt6rym zlolono ofertll 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i ° wolontariacie 

3. Rodzaj zadanla publlcznego1
) Dzialalnost na rzeez os6b w wieleu emerytalnym 

4. Tytul zadanla publlczneco 
Gimnastyka og61norozwojowa dla os6b w podeszlym wieku 
przebywaj~cych w Domach Pomocy Spolecznej 

5. Termln reallzacjl zadanla publlcznego') Data I 26 czerwca 2017 
rozpoCl~cia 

I Data 122 wrzesnia 2017 
zakonczenia 

II . Dane oferenta (-6w) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru 5l!dowego lub Innej _Idenejl, adres sledzlby oraz 
adres do korespondenejl Oeiell jest Inny od adresu sledzlby) 
I) nazwa: Miejski Szkolny Zwi'!Z"k Sportowy 

2) forma prawna: 

( • ) stowarzyszenie ( ) fun daeja 

( ) koscielna osoba prawna ( ) koseielna jednostka organizacyjna 

( ) sp61dzielnia socjalna ( ) inn a ............................... .. ...... .. .. 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym: 0000401965 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 29.11.20 II 

5) or NIP: 7251789980 or REGON: 472360997 

6) adres: kod pocztowy : 90-426 

miejseowosc: L6dZ ul. : Struga 6 

gmina: L6dZ powiat: L6di 

wojew6dztwo: 16dzkie 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowainlonyeh do 

Tel. 042 637 78 33 
skladania wyja~nlerl do~cyeh oferty 

e-mai l: mszs@ wp.pl 
(np. numer telefonu, adres poczty 

strona internetowa : www.mszs.neostrada .pl 
elektronicznej, numer faksu, adres strony 
internetowej) 

11 Rodzaj zadania zawiera sit: w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwiet "1a 2003 r. 0 dziata lnokl poiytku publlcznego i 0 

wolontariacie. 
2) Termin realizacji zadania nie mote bye dtutszy nli 90 dnl. 



III. Zakres rzeezowy zadania publieznego 

1. Opls zadanla publicznego proponowanego do reallzaejl wraz ze wskazanlem, w szczeg6lno~el eelu, miejsca jego 
reallzaejl, grup odblore6w zadanla oraz przewldywanego do wykorzystanla wktadu osobowego lub rzeczowego 

Zaj~eia z gimnastyki og61norozwojowej majij na eelu poprawienie sprawnosci fizycznej os6b w wieku emerytalnym ZE 
wr6ceniem uwagi na wszystkie partie mi~sniowe, stawy, kr~gostup. Odpowiedni dob6r twiczerl, prowadzonych prze 
pecjalist6w spowoduj~ wzmocnienie catego organizmu , popraw~ kondycji fizycznej, zwi~kszenie wydolnosci oddechowej. 

7aj~eia prowadzone w terenie m.in . Las lagiewnicki, Park im. A. Mickiewicza, Park im. J. Pitsudskiego, Btonia przy ul. Wiernej 
Rzeki, w kontakcie z innymi osobami uatrakcyjniij realizacj~ zadania oraz pozwolij na integracj~ w grupie. Osoby prowadzijCE 
zaj~cia b~dij objasniaty cel wykonywania poszczeg61nych twiczerl fizycznych ze szczeg61nym uwzgl~dnien iem ich aspekt6V1 
zdrowotnych. 
Mlejsee realizaejl zadanla: 

Dom Pomoey Spoleemej "Pogodoa Jesien", dom dla os6b w podeszlym wieku 
Adres: Dojazdowa 517, 91 -503 L6dZ 

Dom Pomoey Spoleemej " WL6 KNIARZ" im. Jana Pawla II, dom dla os6b w podeszlym wieku 
Adres: ul. Krzemienieeka 7/9, 94-017 L6dt 
Dom Pomoey Spo/eemej " Dom Kombatanta" im. Mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyllskiego "Nurta" w Lodzi, dom dla os6b 

w podeszlym wieku 
Adres: u1. Przyrodoieza 24/26, 9 11480 L6dZ 

Dom Pomoey Spoleemej, dom dla os6b w podeszlym wieku 
Adres: u1. Rojna 15, 91-142 L6dZ 
Grup~ odblore6w s~ osoby w wleku emerytalnym przebywaj~ee w Domaeh Pomocy Spotecznej. 

Wktad rzeezowy: biuro Zwiijzku (pow. 60m2) wyposaione w 2 komputery z dost~pem do Internetu, laptop, telefon i fax, 
kserokopiark~, 2 drukarki 

2. Zaldadane rezultaty reallzaejl zadanla publlcznego 

Poprawa sprawnosci fizycznej 
Usprawnienie catego organizmy oraz cech motorycznych dostosowanych do wieku os6b twiczijcych 
Zwi~kszenie wydolnosci oddechowej 
Integracja ze srodowiskiem 
Wprowadzenie element6w edukacji przyrodniczej 

IV. Szaeunkowa kalkulaeja koszt6w realizaeji zadanla publieznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w istnieje 
moiliwosc dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt catkowlty 
(zt) 

lp. 

Przeprowadzenle zaj~c z gimnastykl 10400,00 
og6lnorozwojowej, prowadzonyeh dwa razy 

1. w tygodniu. ( umowy zlecenle dla 
prowadz~cyeh zaj~eia, obstuga ksi~gowo-

admlnlstracyjna zadanla) 

Koszty og61em: 10400,00 

3) Wartosc koszt6w og6tem do poniesien ia z dotacji nie moie przekroczyc 10000 zf. 
4JW przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do ponleslenla do ponleslenla 
z wnloskowanej zesrodk6w 

dotaejl') flnansowyeh 
(zt) wtasnyeh, ~rodk6w 

pochodzllcych z 
Innych ir6det, 

wktadu osobowego 
lub rzeczowego" 

(zt) 

9900,00 500,00 

9900,00 500,00 
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Oswiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wyl~czn ie w zakresie dzialalnosci poiytku publicznego 

oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy 'fI'II>i~ /niepobieranie' swiadczerl pieni~inych od adresat6w 

zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zal~cznikach informacje s~ zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent"'/ufe:CiieJ· sktadajqCY niniejszq ofert~ nie zalega (-j(()·}!elq~;8 (itt-)· z optacaniem naleinosci z tytutu 

zobowi~zarl podatkowych; 
5) oferent·/Iflra.ai· skladaj~cy niniejsz~ ofert~ nie zalega (-j~)·/ •• Iee. (j~l· z oplacaniem naleinosci z tytulu 

skladek na ubezpieczenia spoleczne. 

lAiejs~i Szkc!ny '.;;!ij ? ~!<. .')corloW) 

Miejski Szkolny Zwi~zek SPOrtOIV) TADE~GOtASZEWSKl 
...... ~~}l.~. . . ......... ..... ............. .. . .. ...... . ( 

P9'ZE{~OU Wi rz1!du 
................... , ...................................... .......... ..... . 

.... ............... .... ................. ...... ............ ................. 
(podpiS osoby upowainionej lub podpisy os6b upowainionych 

do skladania oswiadczerl woli w imieniu oferenta) 

Zalacznlk: 

Data ... .. .. <?? ... ().Q~ .... ,;(l.f.l.t .... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S~dowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginalem kopia aktualnego wyci~gu z innego rejestru lub ewidencji. 

3 


