
•
1..\ I, ,\ CI. :\I K :\ r I

OFERTA REALlZAC.JI ZA DAN IA PUBLlCZ NEGO

Data i micjscc zlozc niu ufcrty
(\\ ) pclniu organ admini strucj i publicznej )

OFERTA/OF ERTA WSPOLNA
'
)

- ORGA NIZ ACJFI'OZI\RZAlJOWEJ(- YClI)' I'ODMIOTU(-OWJ,-O,,'I6RYMf-Y C II) MOWA'VART:-T U"STI.- j'-
USTA WY Z DNIA 24 KW IETN IA 2003 r, 0 DZIA LA I.NOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I 0 WOLONTA RIACIE

(Dz, U, z 20 10 r. Nr 234, poz, 1536) '1, REALIZACJI ZA DAN IA I'UIlLICZNEGO

Organizacja Kwa lifikacji Szkolnej Reprczentacji Lodzi
(tytul zadania publ icznego)

Upowszechnianie Ku ltury Fizycznej
(rod zaj zadaoia publiczncgo")

w okresie od 0 1.07. 14 do 05,07,14

Il Il Z A n ~lI" STA 1.0070 1
rHPAH 1MJ.1NT srnr. w~rOtf r.ZN V CII

Wy rJLia t <'~nnr t ll

12 -06- 2014
8 3~.. . .. . pUr1"'IS .

W FORMIE

POWIERZENIA REALlZACJI ZADANIA I'U BblCI':NEGO/WS PlERAN IA REAUZAell
ZA DAN lA PUBU CZNEGO 'l

PRZEZ

Prezydenta Miasta Lodzi
(organ administraej i pub licznej)

skladana na podstawie przepi sow dzialu /I rozdzialu 2 ustawy z dn ia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia lalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie

I . Ban e ofcrc n t,,/nferc n t6w ' ), J )

l ) nazwa: Akadem ick i Zwiazek Sportowy Organ izaeja Srodowiskowa w Lodzi

2) form a prawna."

(x) stowarzys zenie () fundacja
() kosc iclna osoba prawna () kosciclna jedn ostk a organi zacyjna
() sp61dz icInia socjalna () inna·········"·····"""""",,,,··························· .

3) nurner w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rej est rze lub ewi dencj ir"

num er w ewide ncj i stowa rzyszen kultury tlzycznej Prezydeuta t\1iasta Lodzi U ' \V)'dzhlle Spo rtu Urzed u 1\1iasta
Lod zi 61
4) data wp isu, rcjestra cji lub utworzenia :" 20 ~nlll ll i" 2004 roku

5) nr NIP: 725 15725 13 nr REGON: 471585665

6) adres:

miejscowosc: Lodz ul . : Lumumb y 22/26

dzic lnica lub inn" jcdn ostka pom ocnicza:11 ..

gmina: Lodz powiai ." lodzki

wojewodztw o: Iodzkie



kod pocz towy: 91-404 pocz ta: L6di

7) tel. : 42 677 10 10 faks: .

e-ma il: biuro@ lodz.a zs.pl http://www.lod z.azs.pl

8) numer rachunk u bankowego : 26 12411 SSMS 1111 1Illl1ll 4RM4 RlI611

nazwa banku : """~ I'e~"o SA

-----'9) nazwiska.i.imiona osob upowaznio nye h.do-fcprcze ntowania olherltal~lffiT-,Il"-'- --1

a) A gnieszka Szablewska

b) l.cch Leszczynski

10) nazwa, ad res i telefon kontaktowy jcdnostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanic,

o ktoryrn mowa w ofercie."

AZS L6di 91-4114 Loll i , 01. Lomomby 22/26 le i. (42) 677 11I10

II ) osoba upowazn iona do skladania wyjasni cn dotyczacych o ferty (imic i nazwisko oraz nr telcfonu

kontaktowego)

Wiktor Cbo lajda- 535 2 10 289. Agni eszka Sza blewska 507 024 74 1

12) przedmiot dzialaln osci pozytku publ icznego:

a) dz ialalnosc nieodpl atna pozytku pub licznego

- Upow szechn ianie kultury fizycznej i turystyki , podnoszen ie spraw nosci fizycznej i polepszan ie sta nu zdrowia
dzieci i mlodziezy ora z spolecznosci akadcmickiej .

- Rozwijanie sportu wyczynowego w srodowis ku akademickim i wsrod rnieszka ncow wojewodztwa lodzkiego,
- Powod owanie aktywnosci i ksztaltowanic poczucia wspolodpowiedzialnosci za losy maci erzystego klubu, szkoly

wyzs zej i srodowiska,
- Podtrzyrnywa nie trad ycj i narodowej , rozwoj u swiadornosci j obywatelskiej, a takze wychowani e czlonkow

Zwiazku zgodnie z tradycjarni AZS.
- Dzialanie na rzecz ochro ny srodowiska natu ralncgo.
- Dzialanle na rzee z rebab ilitaeji os6b niepelnosprawnych.
- Dzialanie na rzecz wyrown ywania szans mlodziezy z rod zin 0 trudn ej sytuacj i zyc iowej ,
- Dzialani e na rzecz intcgracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow

i wspo lpracy rnied zy spoleczenstwami,
- Dzialani e na rzecz organ izacji wolont ar iatu,
- Przeciwdzia lanie patologiom spolecznym, w szczegolnosci narkomanii ,

alkoho lizmow i i niko tyn izmowi zagrazajacym srodowisku rnlodziezy uczacej sie,
- Dzia lanie na rzecz upowszechni ania i oehro ny wolnosci i praw czlow ieka oraz swobod obywatelskich, a takze

dzia lati wsporna gaj qcych rozw6j demokraej i.

b) dzia lalnosc odp latna pozytku pub licznego

Nie do tyczy

13) jeze li o ferent/ofcrenci I ) prowadzi/prowadza " dzialalnosc gos poda rcza:
a) nwner wp isu do rejestru przedsiebiorcow , ..
b) przed rniot dzia lalnosci gos podarczej

INic dotyczy

II. l uformncju 0 sposobie reprezentucji ofcrcntilw wobcc organu administ rnc j i publiczn cj wraz z
. d -110)przytocze ruem po stawy pruw nej

INic dotyczy



III. Szczc!:illnwy zukres rzecznwy zadunin puhliczncgo prnp onowa negu dn rea lizacji

I. Krritkn charakterystyka zadania puhlicznego
Wylonienie grupy dzieci I. lodzkich plac6wek cdukacyj nych, kt6re beda reprezentowaly miasto w
trakcie zwodow i zmauan sportowyc h oruanizowanvch w Lodzi

2. Opis potrzch wskazllj :!C)'ch na koniecznose wykunania zad:lI1ia pllhliczne!:n, npis ich przycl.yn
nraz skutknw 1

Przeprowadzcnie dzialan majacych na ce lu wy lonienic rcprezentacji sluzyc bedzie upowszechni aniu
kultury li zycznej wsrod dzieci i mlodziezy. Stworzenic reprezentacj i wiazc sic; m.in. I. koniccznoscia
zakupu jednol itych stro jow,

3. Opis !:rllp adresutow zadania puhlicznego

IDzieci 16dzkich szk61

·to Uzas adnienie putrzeh y dofinansowania I. dotacj i inwestycji zwiqzanyc h I. rea lizacja zadania
publicznego, w szczegolnosci zc wskazaniern, w jaki sposob przyczyni sie to do podwy zszen ia
standardu reali zacj i zadaniaJl1

AZS L6di jest stowarzyszenicm kultury fizycznej prowadzacym szko lenie sportowe i rekreacyjnc na
terenie miasta Lodzi. Ze wzgledu na rodzaj swojej dziala lnosci pragniemy nawiazac wieksza
wS116111race z lodzkimi szkolarni.

5. lnformac]n, ezy w cia gu ostatnich 5 lut nfcrcnt/ofeJ"t'flci~) otrzymal/otr~mlllil l dot:tcj~ na
dofinansowanie inwestycji zwiazanych I. realizacj q zadania publ icznego I. podaniem inwestycji . kto re
zostaly dofinansowane. organu, ktory udzielil dofi nansowania, oral. daty otrzymania dotacj i11)

6. Zakladnne cele rea lizacji zadania publiczn ego nraz sposilh ich reali za cj i

I Wylonienie rcprczcntacji Lodzi na zawody ogo lnopolskic

7. Micjscc rcu lizuc]l zudania puhlicznego

IStad ion LA przy ul. Lurnumb y 22/26 w Lodzi.

8. Opis puszczegolnyeh dzialari w zakresie rca lizacji za du nia pllb liczne!:o l21

Oglosze nie w szko lach
Rcalizacja zadania
Rozliczenic zadania

9. Harmnnngram ':"

Zadanic pnblicznc rcalizowanc w okres ie od 0 1.07.20 14 r. do 2 1.07.20 14 r.
Poszczegolnc dziulaniu \\ za krcsic rcalizowuncgo za dania Tcr miny rcaliza cj i Ufcrcn t tub inny podmiot

publiczncgo!" poszczcgolnyc h dzialan odpowicdvial ny 1..3 dzialanic \\ zakrcsic
reali zowa nczo zadania nublicznceo



I' Ouloszenie w sz kolac h 01-05 .07.2014 AZS l.odz
Realizacja zadania 01-05.0 7.2014
Rozliczeni e zadania 07-21.07.2014

10. Zakladnne rezultuty reu lizucji zada nin pllhl icznego lS
)

Starty rcprczcntacji w zawodac h ogo lnopolsk ich

IV. Kalkulacja przewidywanych koszuiw realizaeji zudania publicznego

I. Kosztn rys ze wzgl ~dll na rndzaj koszniw:

1 tego 7. finan sowych
Koszt do pokrycia I wkladu

Kosz t Knszt 7 tego do pokrycia 7.
srodkcw wlasnych.

oso bowcgu. w tym prucy

Lr R\ldzaj kosztow'"
llosc

jcdnostkuwy
Rodznj

calkuwi ty wnio skowancj
srodkow 7. innych zrodcL w

spo lccznej cztonkow i
jcdnosrck miary tym wplat i or /at adresat ow

(\\':11) ( \\, ,,1) dotacj i [w 7.1 )
zadaniu public znego!" (w

swia dczen wolontariuszy ( w

71)
1'1)

KOS71Y mcrytoryc znc'" po
stronie AZS L6d /.:

I 60 2S.00 51! 1500.00 1500.00 0 0
Za kup koszulek

reprezentacjjn ych

KOS71)' obslugi:lUlzadania
pubhczncgo, W tym koszty
admi nistrncyjnc po stron ic

II AZS Lod i
I 300.00 300.00 0 300.00 0os

Obstuga zadania

lnne koszty, w tym kcszty

III
wyposazenia i promocji po

stronie.. AZS l 6di

IV Og6lem: INOO.DO 1; 00.00 300.00 0

2. Przewidywane :trod la finan sowa nia zadnniu publiczn cgo

I wnioskowana kwota dotacji 1500.00 zl N3.33%

2 Srodki finansowc \\ lasnc17
) 3UU.00 zl 16.67%

3 Srodki finansowc z innych zrodcf ogolcm (srodki tlnan sowc wymi cninnc w pkt 3. 1-3.3) 11) ... ......... zl .......•....0/0

.1 wplaty i oplaty »drcsatow zadania publicznego' "! ........ .... zl ............%

') smdki flnansowe z innych i r6dcl puhlicznych (\I,: szczcgolnosci: dotacjc 7. budzetu panstwa lub
............ zl .•.....•....0/0

.- budzctu jednostki samorza du terytorialnego. funduszy cclowych. srodki z funduszy strukturalnycht ' Z'

3.3 pozosrafe' ?' ............ zl .•..........°/0

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wo tontarfuszy i praca spuleczna cztonko w) ............ zl ............~o

5 Ogo lcm tsrodk! wymic nionc w pkt 1-4 ) INOII .OII 7.1 100 %

3. Finnnsowe srudki 7. inn ych zro del puhli cznych' !'



Nazwa organu administracji
lnfonnacja 0 tym. czy wniosek (ofcrta) o Tcnnin rozpatrzcnia - w

publicznej lub innej jednostki Kwota srodkow (w I I)
przyznan ic srodkow zostal( -a) przypadku wnio skow (o fcrt)

seld om finansow puhlicznych
rozpat rzonyt-a) pozytywnie. czy lei nic nicrozpatrzouyc h do czasu

zostah -a) jcszcze rozpatrzony t -a) zlo zenia ninicjszej ofcrty

TAKINI EI
)

TAK INI E"

TAKINI E"

TAKIN IE"

Uwagi. ktore moga miec znaczen ie przy ocenic kosztorysu:
Srodki , 0 ktore zwraca sie AZS Lodz zostana w ca losc i przeznaezone na zakup koszulek- j edn nlityeh strojow dla

reprezentacj i Lodzi podczas imprez sportowych o zas icgu ogolnopo lskim.

V. Innc wybrane informac]e dutyczace zadania publlcznego

I. Zasoby kadrowe przewid ywane do wykorzystania przy realizacji zadania public znegov"

I Osoba odpowicdzialna za prawidlowy przebieg, realizacje i rozliczenie zadania

2. Zaso by rzeczowe ofere nta/efereAls wfJ przewidywane do wykorzystan ia przy realizacji zadaniar"

I Obiekt sportowy

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadari publicznych podobncgo rodzaju (ze wskazaniem,
ktore z tych zadan realizowane byly we wspolpracy z administracja pub liczna)

AZS L6dz od wielu lat wsp61pracuje z Urzedcm Miasta Lodzi w zakrcsie szko lenia sportowego
dzieci i mlodziezy, profilaktyki przeciwko alkoholizmowi i narkomanii oraz organizacji imprez
sportowych 0 zas iegu lokalnyrn i ogolnopolskim

4. lnformacja, czy oferent/e ferel1s iB przcwiduj c(-q) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, 0

kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia lalnosci pozytku publicznego i 0

wolontariacic

Osw iadczami -y) , ze:
I) proponowanc zadanie publiczne w ca losci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta/e fe reR t8wB~

2) w ramae h skladanej oferty przewidujemy pel>ioFaRio/niepobi erani e " opl at od adr esatow zadania;
3) nferen t(~" j est/sa" zwiazanyt-ni) niniejsza oferta do dnia 29. 11.20 13 :
4) w zakre sie zwiaza nym z otwartym konkursem o ren. w tym z gromadze niern, przetwarzaniern i przekazywaniem
danyeh osobowyc h, a takze wprowadza niern ieh do systcmow inform atycznych, oso by, ktorych te dane dotycza, zlozy ly
stosowne oswia dczcnia zgod nie z ustaw a z dnia 29 sierpnia 199 7 r. 0 ochronie danych oso bowyc h (Oz. u. z 2002 r. Nr
10 I, poz. 926 , z pozn. zm.):
5) nfe rent/eferonEi' ) skladajacy niniejsza oferte nie za lega(-j'l.l '.alega( j'll l) z oplaca niem naleznosci z tyrulu zobowiazan
podatkowyc h/skladek na ubezpieczenia spolcczne!':
6) dane okre slone w czesc i I niniej szej oferty sa zgn dne z Krajewym Raj"strom S~~ewym/wlase i w~ ew idcncja":
7) wszystkie podane w nfere ie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnyrn i faktycznym.



•

(podpi: osoby upowaznionej lub podpisy os6b upowazuionych do skladania oswiadczen woli
w imicniuo rcrema/o fcrcntow!')

Data .

ZahlClniki:

I. Karia aktualncgo odpisu z Krajowego Rej estru Sadowcgo, innego rejestru lub ewidencjii" .
2. W przypadk u wyboru innego sposo bu reprezcntacji podrniotow skladaj acych oferte wspoln a niz wynikajacy z
Krajowcgo Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rcjcstru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do dzialania w
irn icniu ofcrenta(-ow).

Uwugu: nieprzedlotenie POK:,I'Z.\'Z)'c!l zalt/CZlliAti K' spowoduje odrzucenie oferty prze: KOllli.{jr Konk ursowq !

P , iad . I ' . f 25)OSWta · czeme z ozerna 0 erty

Adnotacje urzedowcv"



•
II Nic potrzc bnc !> ~ rdli c.

!I Rodzaje m zadnnia j cst jcdno lub \~ ieccj zadan public znych okrcslon yc h \\ art . .J ustawy 1. dnia 24 kwi ctni a 200 3 r. o dzialelnosci pUl) tku publicmego
i 0 wohuuariacic.
I) Ka)dy 1 ofcrcntow sktadajacych ofcrte wspolna prscdstnwiu swojc dune. Kolcjni ofcrcnci dnl<Jcl.aj<J \\!;:ls c i\\c pola.
~ ) Forma prawn a oznacza forme dzialalnosc i organizacji Jllvar/ad nwcj . podmiotu..iclhmslki organi/ acyjm:j okrcslon a na pod sta wie obowiu/uj acych
prvcpisow, \II S/CIl'~ll l l l\).k i stc wa rzys zcuic i funda cj c, osohv prawnc i jc dnost ki organizncymc dzia taja cc na pod staw ic pr/ cp is()w II stos unku I'arls lwa I n
hosdnla Katolick icgo w Rzcczypo spolit cj Pols kicj . n stosunku Panstwa do innych koscinlow i l.wiq.l.k6w wyznani owy ch oraz 0 gwu rancjuc h wolnosc i
sumic nia i wyznnnin , jc zel i ich cclc stat utowe obej muja prowad zcmc J.lialahwsci poxytku pu blic znego. uczniowski c kluby spon owc. ocho uucvc strazc
pozamc nrnz innc. Nalcz y vaznaczyc odpowiednia forme Iub wpisac inna
\) Pud:.":nazwc \\ Iasciwcgo rcjcstru Iub cwidcncji
<0) \\ .Ialei-llosci I'd (ego. w j ak i SIXIM'lb organiza cja lub podmior ptl\\ sla l

71 Osicdlc. -olcct wo luh inna jc dnos tka pomocnicza Wypelnienic mcobow iazk owc. Nalczy wypclnic. j czcli zadanie pubh czne proponowunc du
rc,lli/;,h:j l ma h~ c rL' al i/owanc w oh rch ic danej j ednostki
~' --~IC w~pd lllac w pr.l-ypadkll rrnasta sto1CC7-llCgO~j"a"rsZl;,C,";';I-. --- - - -
9, J)n[~el) odd ziaht w tcrenowych . placowek i innyc h jcdnn..rck o rgani zacyjnych ofcrcnt a lcnlezy wyp ctnic. jc sf zad anic ma bye rcalizowanc W ob rcbic
dancj jc dnos tki nrganizacyjncj
101 Nnlczy okrcsl ic. czy podstawa sq zasady okreslonc w statue ie. pclnomocnict wo. proku ra ClY tez inna nod sta wa . Dot yczy tylko o fc rty wspoln cj.
I I> W) pcfnic Iylku w przypadku ubiegani a s ilfo dofinansowan ie inwcst ycji .
m Opis mus i b~ c s poj ny z harm on ogramem i kosz toryscm . W przypad ku oterty wspclucj - nalezy wskaza c dokladn y pod zia! dz iulan w ramach rcati zacji
zadan ia publiczncgo mic dzy sktadaj acyrn i ofcnc wspol na
II ) \\' harmonogranuc nalczy pudac tcrrniny rozpoczecia i zukonczenia posvczegcl nych dziuhm oraz liczbo we okrcslcnic ska li dzia lan planowany ch prz~

reahz acj i zadarua pubhcznegc (tzn miar adekwarnych dla dancgo zadama publiczn ego . np . liczba swiadczcn udzielanycb tygodniowo. micsiecvnic. Jiczba
adresntowl .
I I , Opi.. zgodny I ko..zto ryse m.

I ') Nalczy opisac zukladane rezult aty zadania publiczncgo - czy h"d 'I trwalc oraz w j akim siopnill rcal illlcj a lada nia przycl yni si" do ro.l.wi:j/ania
r wb k lllll spo1cClncgo lub zlago dl.i j ego negat)'wnc sklltki.
I f, ) Nalci y u\\/gl"dnic wS1.ys tkic planowanc kOSI IY. w szc l eg61ntlsc i zakup u llslug, w kup u rlccl Y. w)'nagro dlcil
11) 1)(.lyCl )' je dynic wspiera n ia 1,udania publ icl nego.
I ~ I Nalci.~' wpisac kos7Iy bC7posrednio 7.wiazan e z cele m rcali7owanego 7.adania publiC7l1cgo.
I'll W pr/.ypadku o ferty wsp6 lnej kolejni oferenc i dol'Jc7aj " do tabcl i infimnacjl; 0 swo ich kosztach.
11'1 Nakl y \\ pisac koszty z", i:v.anc z obslug~ i adm inislracjOl realiJo\\unego l.adania. ktore ru ilJL3nc SOl z wykonywani em d.lia lait () charakte rze
adm inislfacyj llym . nad/or czym i kontrol nym, w tym obslug'J lill ansowa i prawn Ol projektll .
211 Wypclnicnic fak ultaly", nc . ullloz liw ia Z-awarc ie w umnwi c po stamm ieni ;l. u ktoC)m mow a \\ *16 ramowc go wzor u umo w)', slanowiqcego 7ahlC7J1 ik
nr 2 do HllpOr/l!d.l.cnia Min ima Pmc)' i Poli tyk i Spolecl.ncj I . dnia ] :; grudnia 20 lOr. w spra", ic wzoru oferty i ramo\\<ego wzoru umowy dotycl qeych
rcali/ acji l.adania puhl ic711cgo om /. W/,Oru sprawol.dania z \\<ykonnnia tego l ada nia. Dotycz)' j cdyn ie o]crty wspierania realin ej i 7.adan ia publi c7.llcgo ,
22) Inll)rmacje 0 kwn lilikaejach osoh. ktllrc bt;d~ 11ltrlldnionc pezy rcali l.acji zadania pllb liczncgu. oraz 0 kwal ili kacj ;lch \\--o lontari uszy. \1./ rr zypudku
ufC I1)' \\<s pt'llncj na lci y przypor l qd li.owac zaso b)' kadrowc do d)'sponlljqcych lIimi ofercnh'lw.
HI Np_loka!. sprzljl. lllale rial)' , W prz)'padkll arcety wSpOlncj nalel )' prl~poCl:'Jd ko",ac 73soby rl.eC7.0We do dysp onllj <)c)'ch nim i ofe rcnll'm·_
HI Ot.lpi ~ musi hye 19odny:z ali. tua lnym !'>tane m faktyc7nym i pra\\<n~m. niel.alc i-llie od lego, kied y losla l ",) 'dany.
2~ , W)pdn ia organ admin istracji pub liclIl Cj


