
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy v,ypelnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie głliazdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie.,' oznacza, że należy skreśli; niewaśdNą odpoNiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: .peeiefallie*/niepobieranie'". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1
> KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KUL TURY I 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, 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 

strona www. I -''-,.. -, 

nr konta 

Piotr Wojdyga 

2. Dane osoby upowainlonej 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 „WARKOT" 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data I 27,0S.2022 r. I Data 122.09.2022 r. 
rozpoczęcia zakończenia 

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

Celem zadania jest uzupełnienie oferty kulturalnej miasta poprzez organizację Zlotu Pojazdów 

Zabytkowych. Podczas Zlotu, podobnie jak w ubiegłych latach, odbędzie się otwarta wystawa 

zabytkowych aut i motocykli na ulicach miasta. Mieszkańcom zostaną zaprezentowane zabytkowe auta 

i motocykle oraz pasja ich właścicieli. Zlot przyczyni się do upowszechnienie wiedzy na temat 

zabytkowych pojazdów, promocję lokalnych posiadaczy i kolekcjonerów zabytkowej motoryzacji, 

zapewnieni możliwie atrakcyjne spędzenia czasu przez mieszkańców Miasta oraz promocję Miasta 

wśród przybyłych z innych miejscowości uczestników Zlotu. Organizacja Zlotu przyczyni się do 

zwiększenia zainteresowania dziedzictwem kulturowym zabytkowej motoryzacji. Mieszkańcy miasta 

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

XX w., obejrzeć wystawę prezentującą historię motoryzacji, obejrzeć pokazy zabytkowych pojazdów. 

Zlot odbędzie się 11.09.2022 r. w Mińsku Mazowieckim, na ul. Konstytucji 3 Maja, pomiędzy rondami 

Hallera i Sławińskiego oraz ul. Kościuszki - od ul. Warszawskiej do ul. Okrzei . oraz na parkingu 

płatnym. Podczas Zlotu zostanie przeprowadzony Konkurs Elegancji, gdzie ocenione zostaną pojazdy 

uczestników i ich stroje (pożądane jest 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. Dla 

uczestników Zlotu zostaną przygotowane koszulki, kubki, odblaski, naklejki i numery startowe. 



Koordynacja projektu (finansowana z innych źródeł, w ramach wolontariatu) polegać będzie na: 

1. wszelkich uzgodnieniach z instytucjami i urzędam i (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Miejskich itp.) 

2. przygotowaniem projektu zabezpieczenia Zlotu 

3. nadzorowi nad pracą biura Zlotu (zapisy uczestników, wydawanie numerów startowych itp.) 

4. działaiach związanych z ustawianiem pojazdów na terenie Zlotu i przeprowadzeniem konkurencji zlotowych 

5. działa iach związanych z promocją Zlotu (dystrybucja informacji w mediach 
społecznośc iowych, dystrybucja plakatów, przekazywanie informacji mediom) 

.Zadanie będzie realizowane w przestrzeni publicznej miasta w której znajdują s ię wydzielone miejsca 
do parkowania dla osób z n iepełnosprawnością , przejścia przez jezdnie dostosowane są do potrzeb 
!Osób z n iepełnosprawnością (obniżone krawężniki, płyty ostrzegawcze z wypustkami przy 
przejśc iach). Stowarzyszenie zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa 
IW art. 6 pkt 1 i 3 USTAWY z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, dostęp alternatywny (wsparcie ze strony innej osoby - wolontariusza). Zostanie 
!Zapewnione miejsce dla asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas wydarzenia. W zakresie 
dostępności cyfrowej - zapewniona będzie dostępność cyfrowa aplikacji mobilnej (Facebook) poprze2 
alternatywne opisy do grafik i zdjęć poprzez wykorzystanie technologii automatycznego tekstu 
alternatywne_go (AAT) Facebooka, teksty będą zamieszczane czcionką bezszeryfową o stałej grubości 
liter. Będzie zapewniony alternatywny sposób dostępu za pomocą kontaktu telefonicznego i za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms). 

Udział w zlocie jest n ieodpłatny. 

1
> Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

pul:>licznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn . zm.). 21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
informacji o osiągnięciu wskaźnika docelowa) 

[Zorganizowanie wydarzenia 1 wydarzenie Dokumentacja zadania, relacja z kulturalnego wydarzenia 
Udział 300 uczestników zlotu Nie mniej niż 250 Lista zarejestrowanych aut i motocykli, (pojazdów) zarejestrowanych pojazdów dokumentacja fotograficzna 
Udział 2 tys. mieszkańców Nie mniej niż 1,5 tys. Dokumentacja fotograficzna 
odwiedzających teren zlotu mieszkańców odwiedzających 

eren Zlotu 
!Wyłonienie zwycięzców w Przyznanie 10 nagród w Lista nagrodzonych , dokumentacja 
konl<ursach zlotowych (wolna jazda, konkursach zlotowych fotograficzna 
najstarszy motocykl i auto, 
najładniejszy polski motocykl, 
najlepiej „warkoczący" motocykl i 
auto, Konkurs Elegancji) 



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

Klub Dawnych Motocykli „MAGNET" istnieje od 1996 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w 
~rganizacji tego typu wydarzeń. Zorganizował 9 zlotów pojazdów zabytkowych, 30 rajdów 
!Zabytkowych motocykli - przy wsparciu 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. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 
4. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Wartość 
Z innych 

Rodzaj kosztu 
PLN 

Z dotacji 
źródeł 

Przygotowanie materiałów promujących wydarzenie: projekty 1500,00 i:iraficzne materiałów zlotowvch, plakatów, dvolomów, podziękowań 
Koszty organizacji zlotu: puchary, naklejki zlotowe, koszulki 
zlotowe, kubki, odblaski, druk materiałów zlotowych (numery 8000,00 
startowe, rei:iulaminv) 
Koordynacja projektu 6000,00 
Obsługa księgowa 500,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16000,00 10000,00 6000,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) fl!lbieranie świaElGMll---flie11i~Gll---b~e-się oebywaG-WYląGtAie w ramach prowa!lzonej-aGfllalfl~alalnośBi-po~ 

flllb~Gi!AelJO; 
3) oferent* / oferen~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I załel!ilf-iąr z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent• 1---oferen~skladający niniejszą ofertę nie za lega(-ją)* I i!ale!Ja( ją) * z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym• ! inną właściwą ewidensją*; 
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. 

o ...... et·oą9ai'· · · .. ·· ······ .. ···· .. l(iS·ft-1:.- ··· .. ······ 

K,g ,;;~~,:.:ilitli!!JJ.tJ:,, 
do składania oświadczeń woli w imieniu oferen~f.fo,,. 

"'S,f/ 

Data 07.02.2022 r. 

,<.LUB DAWNYCH MOTOCYKLI 
MAGNET 

05--300 Mmsk Mazowiecki 
ul. Warszawska 173 

NIP 822-19-40-705, Regon 7116.31859 


