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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydenta Miasta Lublin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. 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

Nazwa: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY-TRZY LUBLIN, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych: : 63, Kod pocztowy: 20-861, Poczta: LUBLIN, Miejscowość: LUBLIN, Ulica:
Śliwińskiego , Numer posesji: 5, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www: , Adres e-mail:
kgf1@tlen.pl, Numer telefonu: 796112001,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Krzysztof Fit
 
Adres e-mail: kgf1@tlen.pl Telefon: 796112001

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Igrzyska Dzieci organizacja wyjazdu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.05.2019 Data
zakończenia

19.06.2019

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

Opis zadania

Zadanie oferenta będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdu reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie na
Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w koszykówce chłopców. Turniej odbędzie się w dniach 30.05. -02.06. 2019 w
Białymstoku. Reprezentacja SP 43 Lublin uzyskała awans do zawodów wygrywając we wcześniejszej fazie zawody miejskie
i wojewódzkie. Zespół zakończył wcześniejsze etapy rywalizacji z kompletem zwycięstw ( 11 rozegranych meczy )

Miejsce realizacji

Białystok

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Osiągnięcie optymalnego wyniku w klasyfikacji
końcowej turnieju.

Miejsca 1-16 Komunikat końcowy turnieju na
stronie SZS, zdjęcia,

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

Charakterystyka oferenta

UKS Cztery-Trzy Lublin jest jednosekcyjnym klubem szkolącym dzieci w koszykówce. Wszyscy chłopcy stanowiący
reprezentację SP 43 Lublin są zawodnikami stowarzyszenia

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub organizuje na bieżąco wyjazdy na mecze ligowe i turnieje ogólnopolskie od 2006 roku. W bieżącym sezonie
uczestniczył w lidze wojewódzkiej młodzika młodszego U - 13 organizowanej przez LZKOSZ oraz w turniejach
ogólnopolskich w Ełku i Białej Podlaskiej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przy organizacji wyjazdu wykorzystana zostanie obsługa księgowe UKS, kadra szkoleniowo-opiekuńcza, posiadająca
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia obowiązków podczas wyjazdu. Podczas wyjazdu Klub
zabezpieczy również stroje meczowe oraz dresy dla zawodników.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Organizacja wyjazdu na Finał Ogólnopolski
Igrzysk Dzieci w koszykówce chłopców:
wpisowe do turnieju, zakwaterowanie i
wyżywienie

4000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4000,0 4000,0 0,0

Oświadczam(y), 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(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

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

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną 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 także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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 90 dni.
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