
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Data i miejsce złożenia oferty 
(wypełnia organ administracji publicznej) 

OFERTA/OFERTA 'J'.'SPÓLNA4
) 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ( YCH)/PODMIOTU ( Ó'A'), O KTÓRYM ( YCH) MO'.'VA W ART. 3 
UST. 3 USTA'NY Z DNIA 24 K'.11.'IETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)11, 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
(rodzaj zadania publicznego2l) 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OPEN 
(tytuł zadania publicznego) 

w okresie od 05.01.2014r. do 31.03.2014r. 

W FORMIE 
POVVIERZENI/\ REALIZACJI ZADANI/\ PUBLICZNEGO 

/ WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1l 

PRZEZ 

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI 
( organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu li rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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I. Dane oferenta/oferentóv.,4)3) 
1) nazwa: Ognisko Towarzystwa Kultury Fizycznej „Albatros" 
2) forma prawna:4

> 

( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja 
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna 
( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna ............................................. .. 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 5
> 

KRS 000009687 4 
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6

> Data wpisu do KRS-u 21 marca 2002r 
5) nr NIP: 822-16-36-485 nr REGON: 710458169 
6) adres: 

miejscowość: Mińsk Mazowiecki ul.: Okrzei 14A 
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7

> ...•.••••••..•........••••••••••••..........••.••.•••••.. 

gmina: Mińsk Mazowiecki powiat:8
> miński 

województwo: mazowieckie 
kod pocztowy: 05-300 poczta: Mińsk Mazowiecki 

7) tel.: 501 474 134 faks: nie posiadamy 
e-mail: nie posiadamy http:// nie posiadamy 

8) numer rachunku bankowego: Nr 06 9226 0005 0024 5401 2000 0010 
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1>: 
a) KULKA Krzysztof - Prezes Zarządu 
b) ŁOPACKA Zofia - Skarbnik 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, 
o którym mowa w ofercie:9

> 

Zarząd Ogniska TKKF „ALBATROS"; 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 14 A 
Adres kontaktowy Krzysztof Kulka 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 24 C 
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego) 
Krzysztof Kulka tel. 0-501-475-134 

12) przedmiot działalności pożytku publicznego: 
Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej 
społeczeństwa 
Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców miasta oraz pracowników zakładów pracy i ich rodzin 
Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w ogniskach patriotyzmu i walorów 
moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków 
społecznych i obywatelskich. 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, festynów, olimpiad, lig w różnych dyscyplinach 
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konkursów, turniejów, 

b) działalność odpłatna pożytku publicznego 
Pobieranie wpisowego od uczestników, które częściowo pokrywa uczestnictwo w imprezach 

13) jeżeli oferent /oferenci1
> prowadzi/prowadzą1 > działalność gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców .............................................. . 
b) przedmiot działalności gospodarczej 

I Nie dotyczy 

li. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej10

> 

I Nie dotyczy I 
Ili. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krótka charakte st ka zadania ubliczne o 
Organizacja turnieju halowego w piłce nożnej dla młodzieży i dorosłych 
Turniej zaczyna się serią gier eliminacyjnych, których podsumowaniem jest turniej finałowy. 
Startują w nim po cztery najlepsze drużyny w każdej grupie. Turniej finałowy odbędzie się16 
lute o 2014r. 
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2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich 
przyczyn oraz skutków 

Od kilkunastu lat Ognisko TKKF" Albatros" jest organizatorem halowego turnieju piłki nożnej 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponad 200 startujących. Od lat zgłoszenia przyjmujemy 
długo przed turniejem, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Często musimy ograniczać 
liczbę zespołów 
3. Opis arup adresatów zadania publiczneao 
Oferta skierowana do młodzieży i dorosłych. Startują najlepsi zawodnicy z Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Amatorzy i zawodnicy trenujący od lat mogą grać przeciwko sobie. 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania 
publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia 
standardu realizacji zadania. 11 l 

I Nie dotyczy 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1' otrzymał/otrzymali1 ' dotację na 
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego 
z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz 
daty otrzymania dotacji .11 l 

I Nie dotyczy 

Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży 
Umożliwienie sprawdzenia się w rywalizacji sportowej 
W robienie naw ków do u rawiania s ortu i rekreac'i 

Hala sportowa Oddziału Specjalnego Zandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 

Przyjmowanie zgłoszeń do turnieju 
Zabezpieczeni obsady sędziowskiej 
Zabezpieczenie hali sportowej 
Organizacja turniejów eliminacyjnych 
Przygotowanie turnieju półfinałowego i finałowego 
Zakup nagród i pucharów 
Zaproszenie gości specjalnych na turniej finałowy. 
Finał turnieju. Wyłonienie najlepszych w poszczególnych klasyfikacjach 

9. Harmonogram 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 5 stycznia 2014 do 31 marca 2014 

Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny 
realizowanego zadania poszczególnych za działanie w zakresie realizowanego 

publicznego 14
> działań zadania publicznego 

Przyjmowanie zgłoszeń od 5 stycznia 2014 Ognisko TKKF „Albatros" 

Zabezpieczenie obsady od 6 styczna 2014 Ognisko TKKF „Albatros" 
sędziowskiej 

Turnieje eliminacyjne od 12 stycznia 2014 Ognisko TKKF „Albatros" 
do 2 lutego 2014 

Zaproszenie gości specjalnych do 2 lutego 2014 Ognisko TKKF „Albatros" 
na turniej finałowy: 

Zakup nagród i pucharów do 5 lutego 2014 Ognisko TKKF „Albatros" 

Turniej finałowy 16 lutego 2014 Ognisko TKKF „Albatros" 

Rozliczenie finansowe i do 31 marca 2014 Ognisko TKKF „Albatros" 
podsumowanie turnieju 
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10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15
l 

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki naszą ofertą. 
Zapewnienie w sposób zorganizowany spędzenia wolego czasu młodzieży i dorosłych. 
Zainteresowanie rozwojem sportu i rekreacji różnych grup zawodowych. 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

~ 

N z tego 

~ do pokrycia 

~ Koszt z Lp. 
Rodzaj kosztów16

> o całkowity (w wnioskowa n .\ć 

~ * i::' z/) ej dotacji (w o (I] 
o C: .E z/) C: "C 
"C ,!lł, 
,!lł, '<ii' 
•(.) °N N 
-li) li) "C 

.2 ~ o 
o:: 

I Koszty merytoryczne101 

po stronie TKKF „Albatros" 
1) Nagrody, puchary i dyplomy 

dla uczestników 80 70 szt 5.600,00 4.600,00 
2) Sędziowanie 20 210 szt 4.200,00 4.200,00 

li Koszty obsługi'"' zadania publicznego, 
w tym koszty administracyjne po 
stronie TKKF ,,Albatros": 
1) obsługa i koordynacja zadania 2 600 szt 1.200,00 1.200,00 

Ili Inne koszty, w tym koszty --- --- --- .................... .................... 
wyposażenia i promocji po 
stronie TKKF ,,Albatros": 
1) .... """" """ ..... 

IV Ogółem: 11.000,00 10.000,00 

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji 

2 Srodki finansowe wlasne"1 

3 Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3) ''' 

3.1 wpłaty i opiaty adresatów zadania publicznego '' 

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje 
z budżetu państwa lub budżetu hednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, 
środki z funduszv strukturalnvch) 1 

3.3 pozostałe"' 

4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 

5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) 

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21 l 

Informacja o tym, czy 

Nazwa organu administracji wniosek (oferta) 

publicznej lub innej jednostki sektora Kwota środków o przyznanie środków został(-a) 

finansów publicznych (wzł) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy 
też nie zosta/(-a) jeszcze 

rozoatrzonv/-a) 

+AK/NIE 11 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
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z tego Koszt 

z finansowych do pokrycia 
środków z wkładu 
własnych, osobowego, 
środków z w tym pracy 

innych źródeł, 
społecznej 

w tym wpłat 
członków i opiat 

i świadczeń adresatów 
zadania wolontariuszy 

publicznego 17) (wzl) 
(wz/) 

1.000,00 ........... 
................... -------

.................... -----------
--- ---

1.000,00 ------------

10.000 zł 90,0% 

1.000 zł 10,0 % 

........ zł ....... % 

......... zł ........ % 

......... zł "' .. , "% 

......... zł ........ % 

......... zł .. , ... "% 

11.000 zł 100% 

Termin rozpatrzenia - w 
przypadku wniosków 

(ofert) nierozpatrzonych 
do czasu złożenia 

niniejszej oferty 



V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 

1. Zasob kadrowe rzewid wane do w korz stania rz realizac·i zadania 

Członkowie Ogniska TKKF „Albatros", sędziowie OZPN 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1l przewidywane do wykorzystania przy realizacji 
zadania23l 

Sprzęt do rozgrywania spotkań: piłki, tablice wyników, znaczniki. 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze 
wskazaniem, które z t eh zadań realizowane b ł we ws ół rac z administrac· ubliczn . 

Ognisko TKKF „Albatros" organizuje turniej halowy po raz piętnasty wspólnie z Jednostką 
Wojskową z Mińska Mazowieckiego (najpierw z 2 BOT-em, a następnie z OSŻW. 
Ognisko TKKF „Albatros" od wielu lat organizuje turnieje piłki nożnej „Dzikich Drużyn", 
Olimpiady przedszkoli, turnieje rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, turnieje tenisa dla dzieci i 
weteranów- wsz stko we ws ół rac z Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki. 
4. Informacja, czy oferenUoferenci przewidujef-aj zlecać realizację zadania publicznego w trybie, 

o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

I nie 

Oświadczam (-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne w ca/ości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta/oferentów 1 l; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1

) opiat od adresatów zadania; 
3) oferent/oferenci1) jest/są1 f związany(-Ri) niniejszą ofertą do dnia 31 marca 2014r.; 
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i 

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, 
których te dane dotyczą, z/ożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)/zalega( ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne 1l; 

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją4l; 
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym. s r, /A, R B N I K 

Załączniki: 

C«)n!.!1kt1 T~KF "Albatros" • z;i?~::;kll:: :::.::.:.:::···········i':··.::::',~~;:~: · 
, , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , . , , , , , , , , . .f.r1.f.., fi.,~.:• I{;,,,, • .. , , , , 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta/oferentów 1) 

Mińsk Mazowiecki 19.12.2013r. 

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24l 
2. VV przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 

wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta( ów). 

Poświadczenie złożenia oferty25l 

I Adnotacje urz~dowe"
1 
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