
!JRZĄD MIASTA 
MINSK MAZOWIECI<I 

f:i· 2 B, O 1. 2021 
podpisd.'~~J.'.z~l o ··········· .. ,,., , 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

DANIA PUBLICZNEGO 

Ofertę należy wypełn ić wyląe2nie w białych pustych poi , zgodnie z instrukcjami umiesze2onymi przy pOSZC2ególnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie Q'MclZdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie .. ' oznae2a, że należy skreślić niewaśdNą odpowiedź, pozosta\Mając 

prawidłową. Przykład : .,pebiefaRie*/niepobieranie .. '. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego 1> WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY 
FIZYCZNEJ 

li. Dane oferenta(-tów) 

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

www, adres 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 

nr konta 44 1090 2590 0000 0001 4390 6659 

Piotr Wojdyga 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Motocyklowy Rajd 600-lecia 

2. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data I 05.03.2021 r. I Data I 31.os.2021 r. 
rozpoczęcia zakończenia 

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

K:elem zadania jest uzupełnienie oferty miasta w ramach obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich, 

poprzez organizację rajdu motocykli zabytkowych oraz uzupełnieniem oferty aktywnego spędzania czasu wolnego 

poprzez organizację przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjnego. Organizacja rajdu przyczyni się do zwiększenia 

~ainteresowania kulturą fizyczną oraz popularyzacji zdrowego trybu życia. Rajd będzie dodatkowo promował 

Miasto wśród przybyłych z innych miejscowości uczestników rajdu. Zostaną pokazane ciekawe 

charakterystyczne dla Miasta miejsca (Pałac Dernałowiczów, ławka Himilsbacha, tablica Feliksa Rawskiego, 

Muzeum Ziemi Mińskiej i inne). Podczas rajdu uczestnicy zapoznają się z historią miasta. Przewidujemy, że rajd 

odbędzie się 30 maja 2021 r .. Start odbędzie się ze Skweru Dawnych Motocykli a trasa rajdu przebiegać będzie 

ulicami miasta. Zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych klas rajdowych (prel950, pre1965, prel980, post1980 

i OPEN). Członkowie klubu będą wykonywać pracę przy organizacji rajdu w ramach wolontariatu. Jeże!' 

utrzymają się obostrzenia z powodu pandemii Covid-19, rajd odbędzie się w reżimie sanitarnym zgodnie 2 

obowiązującymi przepisami. 

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 ·go dni. 



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

docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

!Zorganizowanie wydarzenia sportwo- 1 wydarzenie Dokumentacja zadnia, relacja z 
!wydarzenia ą rekreacyjnego 

Udział 25 uczestników rajdu Nie mniej niż 25 Lista zarejestrowanych załóg motocykli, 
Kpojazdów) zarejestrowanych załóg ktokumentacja fotograficzna 

motocvkli 
!Wyłonienie zwycięzców w Przyznanie 10 nagród w klasach Lista nagrodzonych , dokumentacja 
poszczególnych klasach rajdowych rajdowych fotograficzna 

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

IKiub Dawnych Motocykli „MAGNET" istnieje od 1996 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji 
~ego typu wydarzeń. Zorganizował 27 rajdów zabytkowych motocykli i 9 zlotów pojazdów zabytkowych - przy 
iwsparciu finansowym miasta. Na potrzeby organizacji rajdu udostępni pojazdy członków Klubu, komputer, 
~przęt łączności, pachołki drogowe, połykacze. Członkowie Klubu zaangażowani w organizację rajdu, będą 
!Wykonywać pracę w ramach wolontariatu. 

Lp. 

1. 

2. 
3. 
4. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Wartość 
Z innych 

Rodzaj kosztu 
PLN Z dotacji 

źródeł 

Promocja wydarzenia: autorskie projekty graficzne materiałów zlotowych - 1500,00 plakatv, dvPlomv, podziekowania, strona internetowa, Plakatv itp, 
Koszty organizacji rajdu: nagrody, nakiejki, chorągiewki, koszulki 3500,00 
Obsługa organizacyjna rajdu 5000,00 
Obsługa księgowa 1000,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,00 6000,00 5000,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

I} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) fl{lbi8f&Ri&-świrul~enięi<lyeh 1J~e-mę-odeywa6 wyląe;znie w FamaGR-JlffiWll8i!enąj-edplamaj d;zialalaeśei peżytlrn flUlllie;zaega; 
3) oferent•/~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-:ią)• / ;zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
4) oferent• I ell!Feaei• składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)• / ;zalega( ją)• z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne; 
5) dane zawarte w części n niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym• I ianą wlaśeiwą ewideneją• ; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym 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. 

KLUB DAWNYCH MQTOCYKLI 
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