
URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI 

::~· O 3. O 1. 2018 
W,wAU). .. , .. ~ ... a ...... 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową . Przykład : ,,flohieFaRie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1l KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

4. Tytuł zadania publicznego vm MIŃSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH „WARKOT 2018" 

5. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data 

J 15.06.2018 r. I Data I 
rozpoczęcia 

k , . 11.09.2018 r. 
za onczenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Klub Dawnych Motocykli „MAGNET" 
nr KRS 0000494487 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 173 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Piotr Wojdyga tel. 605 046 193, wojdygap@wp.pl 

tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

VIll Miński Zlotu Pojazdów Zabytkowych „WARKOT 2018", któ1·y odbędzie się 9 września 2018 r., prezentuje 

i propaguje historię motoryzacji. Ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zabytkowych pojazdów, promocję 

lokalnych posiadaczy i kolekcjonerów zabytkowej motoryzacji, zapewnienie możliwie atrakcyjnego spędzenia czasu 

przez mieszkańców Miasta oraz promocję Miasta wśród przybyłych z innych miejscowości uczestników Zlotu. Podczas 

!Złotu zostanie przeprowadzony Konkurs Elegancji, gdzie ocenione zostaną pojazdy uczestników i ich stroje (pożądane 

~est jak najlepsze dopasowanie stroju kierowcy do epoki pojazdu). Zostaną wyłonieni posiadacze najstarszego auta 

i najstarszego motocykla Zlotu oraz zostanie przeprowadzony Konkurs Wolnej Jazdy Motocyklem i inne konkursy. 

!Pasjonaci zabytkowej motoryzacji będą mogli wymienić doświadczenia w odrestaurowaniu swoich pojazdów. 

!Mieszkańcy miasta będą mogli atrakcyjnie spędzić czas i zaobserwować rozwój motoryzacji od lat 20-tych do lat 80 

tych XX w. Zlot odbędzie się w Mińsku Mazowieckim, na ul. Konstytucji 3 Maja, pomiędzy rondami Hallera i 

~lawińskiego oraz ul. Kościuszki - od ul. Warszawskiej do ronda Sławińskiego oraz na parkingu płatnym. Klub 

Dawnych Motocykli „MAGNET" na potrzeby organizacji Zlotu udostępni pojazdy członków Klubu, komputer, sprzęt 

łączności, pachołki drogowe. Członkowie Klubu zaangażowani w organizację Zlotu, będą wykonywać pracę w ramach 

!wolontariatu. 

ll Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie . 

2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Upowszechnienie wśród mieszkańców miasta wiedzy na temat zabytkowej motoryzacji, pokazy zabytkowych pojazdó" 
(motocykli i samochodów), integracja miejscowych kolekcjonerów dawnej motoryzacji, promocja Mińska 

Mazowieckiego wśród uczestników Zlotu. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 
(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacji31 finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego41 

(zł) 

1 
Autorskie projekty graficzne materiałów 

600,00 600,00 zlotowych - plakaty, dyplomy 

2 Nagrody dla laureatów konkursów 1000,00 900,00 100,00 

3 Konferansjer 400,00 400,00 

4 Druk plakatów 500,00 500,00 

5 Druk materiałów zlotowych (regulaminy itp.) 300,00 300,00 

6 
Wykonanie naklejek laminowanych dla 

500,00 500,00 uczestników zlotu 

7 
Zakup i druk koszulek dla uczestników zlotu 

5500,00 5500,00 (pełny kolor, gramatura 210) 

8 Wykonanie bannerów reklamowych 300,00 300,00 

9 Koordynacja projektu 4000,00 4000,00 

10 Obsługa organizacyjna zlotu 3750,00 3750,00 

Koszty ogółem: 16850.00 9000.00 7850,00 

Oświadczam(-y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy peeieFaRie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ełefefl€i* składający niniejszą ofertę nie zalega ( -ją) • /zalega ( ją) • z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/ełefefl€i* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega ( ją) • z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł . 
41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

2 



SKARB 
KOI 
ztJ/gn ski 

go. 
Piotr ' s ...... .. ...... .... .. ... ...... .. .. ... ...... . Vł\l;; Ef' 

...... .. .... .. .... ... ...... ......... .. .. i :o; . 

................ ........ ... .... .. .............. , .. 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu oferenta) 

Załącznik: 

KLUB DAWNYCH MOTOCYKIJ 
MAGNET 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Warszawska 173 

NIP 822-19-40-705, Regon 711631859 

Data ... P. .3.-..<?.A.:.l-!?(~.(: ...... .. .... . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 
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