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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych pelach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi p,zy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gv.mdką, np.: ,pobieranie*/niepcbieranie'" oznacza, że należy skreślc nie<Maśd.vą odl)C)'Medź, pczostawiając 

prawidłową . Przykład: .,pebiefaAie*/niepobieranie'". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1> ~TURA, ·szTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), fonna prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, \ildres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Klub Dawnych Motocykli „MAGNET" 

!Stowarzyszenie 

nr KRS 0000494487 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 173 

istrona www.: www.kdm-magnet.pl 

i I 

nr konta 44 1090 2590 0000 0001 4390 6659 

Piotr Wojdyga 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
tel. 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 10. Miński Zlot Pojazdów Zabytkowych „W ARK.OT" 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data I 25.06.2020 r. I Data I 22.09.2020 r. 
rozpoczęcia zakończenia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

K:etem zadania jest uzupełnienie oferty kulturalnej miasta poprzez organizację Zlotu Pojazdów Zabytkowych 

~stawy prezentującej historię motoryzacji, upowszechnienie wiedzy na temat zabytkowych pojazdów, promocj~ 

lokalnych posiadaczy i kolekcjonerów zabytkowej motoryzacji, zapewnienie możliwie atrakcyjnego spędzenia 

~zasu przez mieszkańców Miasta oraz promocję Miasta wśród przybyłych z innych miejscowości uczestnikó" 

~lotu. Mieszkańcy miasta będą mogli: atrakcyjnie spędzić czas i zaobserwować rozwój motoryzacji od lat 20-tych 

klo lat 80-tych XX w., obejrzeć wystawę prezentującą historię motoryzacji, obejrzeć pokazy zabytkowych 

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

!Sławińskiego oraz ul. Kościuszki - od ul. Warszawskiej do ulicy Okrzei oraz na parkingu płatnym. Podczas Zlotu 

~ostanie przeprowadzony Konkurs Elegancji, gdzie ocenione zostaną pojazdy uczestników i ich stroje (pożądam 

~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 innf 

konkursy. Pasjonaci zabytkowej motoryzacji będą mogli wymienić doświadczenia w odrestaurowaniu swoich 

pojazdów. Członkowie klubu będą wykonywać pracę przy organizacji Zlotu w ,ramach wolontariatu. 

1
> 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2
> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów I źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 

docelowa) Informacji o osiągnięciu wskaźnika 
Udział 300 uczestników zlotu Nie mniej niż 300 Lista zarejestrowanych aut i motocykli, 
LPojazdów) zarejestrowanych pojazdów dokumentacja fotograficzna 

Udział 2 tys. mieszkańców Nie mniej niż 2 tys. mieszkańców Dokumentacja fotograficzna 
pdwiedzających teren zlotu odwiedzających teren Zlotu 

Wyłonienie zwycięzców w konkursach Przyznanie I O nagród w Lista nagrodzonych , dokumentacja 
zlotowych (wolna jazda, najstarszy Konkursach zlotowych fotograficzna 
motocykl i auto, najładniejszy polski 
motocykl, najlepiej „warkoczący" 
motocykl i auto, Konkurs Elegancji) 

$. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będa 
wykorzystane w realizacji zadania 

Klub Dawnych Motocykli „MAGNET" istnieje od 1996 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji 
tego typu wydarzeń. Zorganizował 9 zlotów pojazdów zabytkowych, 27 rajdów zabytkowych motocykli - przy 
~sparciu finansowym miasta. 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. 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Wartość 
Z innych 

Rodzaj kosztu 
PLN Z dotacji 

źródeł 

Autorskie projekty graficzne materiałów zlotowych - plakaty, dyplomy, 
1500,00 podziekowania, plansze wystawowe 

Nagrody dla laureatów konkursów 1500,00 
Druk plakatów 600,00 
Wykonanie naklejek laminowanych dla uczestników zlotu 700,00 
Druk materiałów zlotowych (regulaminy, numery startowe itp.) 900,00 
Zakup i druk koszulek dla uczestników zlotu (pełny kolor, gramatura 210) 2600,00 
Wykonanie bannerów reklamowych 600,00 
Druk ulotek reklamowych 600,00 
Koordynacja projektu 5000,00 
Obsługa organizacyjna zlotu 4000,00 
Obsługa księgowa 1000,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 19000,00 10000,00 9000,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

I) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnośc i pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) ll&&iemRie świade;ase!\ pienięmyeh będ~ie się edbywae wyłąet11ie w ramaeh prewad~aRaj odpiatnaj ElzialałReśei peżytlm pHblie~ege; 
3) oferent•/ ofereflvi-t składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ;iaiega( ją)• z opłacaniem należności z tytUlu zobowiązań podatkowych; 
4) oferent• I olereRoi• składający niniejszą ofertę nie załega(-ją)• / zalega( ją)• z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym• I i1mą wlaśoiwą ewideReją•; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z ak1ualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

§€1)~?-f.~··········· .. ···· ·KD S .,~:,:~~ET·'.l.. .. ... ..... . 
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Data 08.01.2020 r. 

·········· ··· ...... ... ... .......... ig ... . .... ... ...... .... ......... ... .. 
(podpis osoby upoważnionej lub ~ pisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów) E<tiJB DAWNYCH MOT'Oc::u(u 

05,.300MAGNET 
· · M½ik Mazowiecki 

NrP 82_2,~ WiU1i?-aws~a 173 
· ~?Q,5, Ręgon 711631859 


