ą'Ł .,.#''"
UPROSZCZONAOFERTA

5. Termin realizacji zadania publicznego:)

Data
rozpc

11.Dane oferenta (-ów)
1. Nazwaoferenta (-ów), forma prawna, numer KrajowegoRejestruSądowegolub innej ewidencji, adressiedzibyoraz
adres do korespondencji jeżeli jest inny od adresu siedziby)
KLUBSPORTOWY,, PANTERA-BRWINÓW" OS-840BRWINÓW UL. WISONA 2
Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonego przez Starostę Pruszkowskiego. Nr rejestru lO.

Nr rachunku bankowego: 49 9291 0001 0097 6523 2000 0020 BSw Białej Rawskiej
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
Kazimierz Rutkowski
tym dane osób upoważnionych do
Tel.
604065452
składania wyjaśnień dotyczących oferty {np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

}ll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w =czególności celu, miejscajego
realizacji,grup odbiorców zadaniaoraz przewidywanegodo wyka!!yltąnia wkładu osobowegolub rzeczowego
opis zadania do realizacj
anie

będzie

polegało

na

podejmowaniu

rzyszeniach i organizacjach,

a

działań

dążących

do

integracji

społeczności

lokalnej

zrzeszone

!azji oraz aktywnej formy spędzania czasu mających na celu współtworzeni

ksztahowanie jedności mieszkańców wraz z kreowaniem Powiatu Pruszkowskiego

Cel realizacji zadania: Działania i popularyzowanle wydarzenia mającego na celu integrację mieszkańców ł uczestników
organizacji i stowarzyszeń Powiatu Pruszkowskiego poprzez imprezę kulturalna - sportową zrzeszające społeczność lokalną
Miejsce realizacji zadania

Zadaniezostanie zorganizowanana terenie powiatu pruszkowskiegoi siedziby klub przy ulicy Pszczelińskiej99 w Brwinowie,
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy: - Klub posiada zasoby kadrowe do przeprowadzenia imprezy

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

publicznego l o wołontariacie.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

l

składane rezultaty realizacji zadania publicznego
/ Realizacja festiwalu przyczyni się do zacieśnienia i nawiązania nowych form współpracy organizacji z różnych środowisk

ektorów, integracji Powiatu, szkół i klubów sportowych.
2) Przewidywana liczba uczestników 200 osób
l Wzbogacenie oferty na terenie Powiatu Pruszkowskiego wspomagające rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnej
zadania może b
.yzykiem, który może
kpić podczas real
a)niepełna przewidywana liczba uczestników
IV. Szacunkowa
kalkulacja
kosztów realizacji
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

zadania

Rodzaj kosztu

publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

do poniesienia

Kosztcałkowity
(zł)

z wnioskowanej
dotacjl3)
(zł)

Lp.

1.

2
3.
4.

Zakup l wynajem sprzętu, materiałów związanych z

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzącychz
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)

5.100 d

4.400 zł

700 zł

realizacją zadania.

Promocja zadania -- druk plakatów, banerów, 2.300 zł

2.300 zł

0.00

informacja w mediach lokalnych
Zakup nagród dla uczestników zadania

1.800 zł

1.600 zł

200 zł

Zakup środków czystości i higieny. Utrzymanie l

1.300zł

1200 zł

100 zł

500 zł

500 zł

0.00 zł

11.000 zł

10.000 zł

1.000 zł

porządku(sprzątanie), przed, w trakcie t po zakończeniu
zadania.

5.

Obsługa biura rachunkowego realizacji zadania.

Koszty ogółem:

ł

Oświadczam(-y), że

1) proponowane zadaniepubliczne będzie realizowane wyłącznie w zakresiedziałalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobietn+łes/niepobieranie# świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
faktycznym;
4) oferent*.CefeFei;ń* sktadający mniejszą ofertę nie zalega (-ją)+/nłeg+-f-j#+

z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;

5) oferenta/e+enl:nP składającymniejsząofertę nie zalega{-ją)*/nłłegep-€-jqł*z opłacaniemnależnościz tytułu składekna
ubezpieczenia społeczne.

rtcŁzES ZARZĄDU
Kazimierz Rutkowski -- PrezesZarządu Klubu
Paweł Wąsikowski -- Skarbnik Klubu
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta}

KL U B SPORTOWY
,,Pantn+Blwinów"
uł. Wilsona 2
05.840 B R Hr l N Ó W
N[P: 534-17-QX?]]. RECOFJ:

Klub S'

91tW

B-+łnów

Data 23.07.2018 r
Ł.CS!CŁ

Załaanik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł
'' W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

potwierdzona za zgodność

