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WZÓR
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.
Zaznaczeniegwiazdką, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/nieflslaieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Orgąn administracji publicznej,
Urząd Miasta Garwolindo którego adresowana jest oferta.. ,c' Art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

2. Rodzaj zadania publicznegolI publicznego i o wolontariacie punkt17) wspieranie i upowszechnianie
kulturv fjz'{_cznej

II. Dane oferenta (-ów)

GARWOLIŃSKIKLUB SPORTOWYWILGA GAR WOLIN W GARWOLINIE, STOWARZYSZENIE KULTURYFIZYCZNEJ,
KRS: 0000170810, NIP: 8261063676, REGON: 710362647, ul. Sportowa 34,08 - 400 Garwolin

2. DaM. osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

.1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, 'numer Krajowego Rejestru Sądowego lub, innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres-s emall, numer telefonu

I J

III.Zakres rzeczowy zadania publicznego

i.Tytuł zadania publicznego: Garwolin - mole miastol mola mała olcz'l..zna
2. Termin. realizacji zadania publicznego" I Data I Czerwiec 2019 I Data I Lipiec 2019

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

Zadanie zakłada kształtowanie świadomości patriotycznej, tożsamości narodowej oraz patriotyzmu lokalnego ze
~zczególnym uwzględnieniem miasta Garwolina oraz najbliższej okolicy wśród dzieci i młodzieży należącej do
Garwolińskiego Klubu Sportowego" Wilga Garwolin". Uczestnicy projektu wezmą udział w prelekcjach na temat historii
miasta, znanych osób i dziejów Garwolina, a także jego mieszkańców na przestrzeni wieków. Ponadto zdobędą wiedzę na
temat klubu sportowego GKS Wilga Garwolin, historii jego powstania, funkcjonowania oraz wpływu na społeczność
lokalną. Zwieńczeniem projektu będzie przemarsz wszystkich grup młodzieżowych w specjalne wyprodukowanych
koszulkach (opatrzonych w herb miasta i klubu) podczas obchodów Dni Garwolina. Będzie to doskonała okazja do
kształtowania poczucia jedności, przynależności i utożsamiania się z miastem Garwolinem oraz jego szeroko rozumianą
działalnościq sportowq oraz kulturalno - oświatową. Ponadto pochód z uczestnictwem 240 dzieci i młodzieży to znakomita
wizytówka dla miasta, które wspiera i może pochwalić się jedną z największych organizacji pozarządowych skupiajqcą
uczniów ze szkół z całego miasta ale też i najbliższej okolicy.

1) Rodwj zadenla zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzlałalncścl pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późno zm.).

2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. IIk'. ,
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatów Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania
rezultatów (wartość docelowa) rezultatów/źródło informacji o

osiągnięciu wskaźnika

Kształtowanie tożsamości narodowej
Bardzo wysoleipoziom tożsamości
narodowej oraz lokalnego Ewaluacja wewnętrzna procesu

oraz lokalnego patriotyzmu patriotyzmu

Wpajanie świadomości utożsamiania się
Bardzo wysoki poziom świadomości
utożsamiania się z "małą ojczyzną" - Ewaluacja wewnętrzna procesuz "małą ojczyzną" - miastem Garwolin miastem Garwolin -

Budowanie poczucia przynależności i
Bardzo wysoki poziom poczucia
przynależności i identyfikacji z

identyfikacji z pozarządowymi pozarządowymi organizacjami Ewu/uacja wewnętrzna izewnętrzna
organizacjami prospołecznymi - klubem

prospołecznymi - klubem sportowym proc:e5u
sportowym GKS Wilga Garwolin

GKS Wilga Garwolin

5. Krótka charakterystyka jego doświadczenia w realizacji działań planowanych VI ofercie oraz zasobów, które będ~
~ykorzystane w realizacji zadania
GKS Wilga Garwolin od wielu lat organizuje turnieje charytatywne, imprezy o charakterze nie tylko sportowym ale I

kulturalno oświatowym, obozy piłkarskie dla dzieci i młodzieży oraz włącza się żywo w społeczną działalność miasta. Na
!przestrzeni lat jest jedną z największych organizacji pozarządowych w mieście, utćrej celem jest oprócz szkolenia
!piłkarskiego wspieranie rozwoju fizycznego, mentalnego i społecznego jej członków. Poprzez szereg działań poza
~portowych kształtuje osobowość, umiejętność współpracy, przynależność do grupy oraz poczucie własnej wartości -
lSamoocenę i indywidualne predyspozycje swoich podopiecznych. Doświadczenie członków zarządu, trenerów oraz
wolontariuszy w realizacji podobnych zadań predysponuje klub sportowy GI<S Wilga Garwolin do realizacji projektu.
W projekt zaangażowani będą: zarząd klubu, trenerzy, rodzice, wolontariusze - łqcznie około 30 osób jako wkład osobowy
klubu GKS Wilga Garwolin. Zadanie realizowane będzie w budynku klubu sportowego GKS Wilga Garwolin oraz podczas
obchodów Dni Garwolina.
Planowana liczba odbiorców: 240 osób (zawodników wszystkich grup młodzieżowych GKS Wilga Garwolin)

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

lp. I Rodzaj kosztu I Wartość PlN I Z dotacji Z innych źródeł
1. I Koszt 1 I __ 8 900zl ____ ~ 890011 -

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania r- --- -------
8900 zl 89002ł"'_. __ . -- -- - • I _ .. _ • - - --~ .. _-_ ..

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta (-ów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent*joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* jzalega (-jq)~ 2 opłacaniom naleź ności z tytułu z obowląz ań

podatkowych;
4) oferent*joferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega hą)'jzalega (-ją)' l optacan (!11 r-ależnośct l tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sąuowvrn" j inr:ą wlaśctwą ewidencją';
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnvm i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.... . .. ' "'''.' .. D - fi· 95. v/fiata .
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do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
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