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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIEco do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę nalely wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz 'II przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką. np.: upobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że nalely skreślić niewl3Ściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/AielleliieFaRie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

2. Rodzaj zadania publicznegol) KULTURA FIZYCZNA

1. Organ administracji pubłicznej,
do kt6reco jest adresowana oferta BURMISTRZ MIASTA GARWOLIN

II. Dane oferenta(-tów)

III. Zakres neczowy zadania publicznego

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestne Sądowym lub innej ewidencii, adres siedziby, strona
www, adres do kołespondencji, adres e-mail, numer telefonu

StowarzyszenieTruchtacz.pl
Ul. Nadwodna 1,08-400 Garwolin
NIP 8262189818, REGON 146726063
www.truchtacz.I.bi I==~----------------------------------------, 
2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numertelefonu,adres poczty elektronicznej)

1. Tytuł zadania publiczneso VII MEMORIAŁ IM. PIOTRA EKIERTA
2. Termin realizacji zadania publicznegoZ) Data . I 01.10.2020 I Da:ań . 129.12,2020rozpoczęcia za o czema
3. Syntetyczny opis zadania(wraz ze wskazaniem miejsca jeso realizacji)

VII Memoriał Kolarski jest upamiętnieniem osób zasłużonych dla rozwoju kolarstwa w Garwolinie oraz Piotra Ekierta

który był prawdziwym pasjonatem sportu, dawnym piłkarzem Wilgi Garwolin. Zarażał energią oraz miłością do pływania
oj

~(Qlarstwa i narciarstwa biegowego. Celem Memoriału jest popularyzacja kolarstwa szosowego, propagowaniE

aktvwnoścl fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Garwolina i okolic a także

wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.

Rajd zostanie rozegrany przy otwartym ruchu ulicznym na pętli około 20km. Wyścig rozpocznie i zakończy się w Uninie.

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadańokreślonych wart. 4 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późno zm.).

2] Termin realizacji zadania nie może być dłuższy nii 90 dni.



~rasa będzie przebiegać przez następujące miejscowości: Unin, Reducin, Chęciny, Zgórze, Przykory, Goździk, Łętów

Unin. Biuro zawodów, start i meta zlokalizowane przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Uninie,

IUnin 86B. Zapisy w biurze zawodów od godziny 11:00 do 13:00. Start pierwszej kategońi o godzinie 13:00.

Ilakończenie zawodów i dekoracja zawodników 17:00.

ty'ermin zawodów 4 październik 2020. W zawodach weźmie udział 100 osób.

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

docelowa) informacji o osianięciu wskaźnika

ZDJĘCIA, LISTA UCZESTNIKÓW,
RAJD JEDEN RAJD RELACJA W INTERNECIE,

FACEBOOK.

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzy5tane w realizacji zadania

WSPÓŁPRACUJĘZ URZĘDEM MIASTA, REALIZUJĘ PODOBNE ZADANIA.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Zinn~h
PLN źródeł

1. NAGRODY 2000 2000
2. KARETKA soo 500
3. PAKIETY STARTOWE 1000 SOO 500
4. 
5. 
Suma wszystkich kosztów realizacjizadania 3500 3000 500

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my),że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta( -tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega( jął* z opłacaniem naleiności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega( Jął* z opłacaniem naleiności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

S) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z KrajowymRejestrem Sądowym*linną właściwą eWidencją*;
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 takie wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyłystosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

......... oata :!.5.:.<2 .. f!:1'..1..e.?.Q. .

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


