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UPROSZCZONA OFERTA REAIIZACJI ZADANLĄ P

Pol]cZENIL co do śno\ohłt lr.r'pcłniania of'ern :

Cfeńę nale4 rvlpehtic rrlłączlic §, biał},ch pus§,ch polacir zgodni€ l
oraz rł pr4pisach
7żzlacżśnia grłiazdktl np.: ..pobicranie*,'nicpobier6nien-' oznaczir że

Pra\łidło\łą l'rł,kład: . pebł€rźń+Łi rliepobicratlię*",

l_ Podstałowe informacje o złożonej ofercie

jnslTulicjarni umicwrzonymi prą poszczegóInych polach

nalcł skcślić oiervłaścirrĘ odpowicdź- pozo§tnrviąjąc

2, Tlvb. v litórym ,7-łożono ofertę

,1_ TMuł żadania lrubliczncgo

30 LlsToPAD ż0l8

l. Organ administracj i publiczne_i_ i LIMAD MlASlA I Gj\,llNy SosNlcowlcE

Att, l9a u§ta\ł} z &lia 24 krł-iemia ?003 r- o działalrrości poĄłL,u public;łnego
i o $olontaiacie
wsPllRANlF] t LrPoWSZ!]cHNlANtE KULTURY FIZYCZNEJ

SPORTOWA DLA

e*,idencji. adres siedziby oraz

(tr \\lRlljsl|Ń:OlE

Il- Dane oferenra (-ów)

l. Nazrra oferenta Gów), forma prawną numel Krajolvego Rejęśru sadowego lub
adres do korespondencji (ezel i jest inny od adresl sicdziby)

2. lnnc dodatkowę da!ę kotrtakto\ł,e- \ł łm
dane osób upoważnionl,ch do skladania
ir},jaśnień dot_vczac,Ych oferr}* (Ep, numcr
tete1'oou. adres pocżc] elellronic7nej. numęr

adres

III. Zakres rzeczorły zadania publiczncgo

s PoR'] o\ł l- R,\Ncl{o U nnRKA. NR KRs: 00001l l]l]
/ĄDRl]s s]LDZlljY . KORI,sP()\DHN(,J I: t]AR(;ł ,i)WKA. t jl,, R A(,]B()RsKA 79. 4.1-] jj s( )ś \ l( ()\\ l(,F

TĘL,KoM, 502 990 648 ZBlcN IlW sA,DolVsK j

ó93 282 lóó N,L,IREK C,ZERWŃSKI
F,MAll.: prezesrum@,wp.pl

l. C)pis zzdarria publiczlcgo propono\ła €go do realizacji rrraz ze wskazanięrn. w szczególności cclu nrieiscajego realizacii_
iorców zadania oraz ptzervidt waneqo do vykorz\.stania wkładu osobowego lub

E PLlBLlczNE ,JEżI}zIEcTwo-DY§c-YPLINA sPolrrow^ DLA ICĄZDEGo. oBEJMUJE oRGANIZĄCIE 7nJ
EżDZ|E<:KICH rrLA DzrF,cI r MLoDZIEżJ Z IAsTĘPUJĄcjYcH sz,KóŁ:

- slŃ()ł Ą PoDs l^\towA W RĄRCLÓw(,lr

- sZKoLA P()DsTAwo\YA w soŚMcotr lCACll Z KLASAMl GlN,fNAŻ.JAl,NYlvll

SZŃOŁA PoDSTAWo\1A W K()żł-oW| l,,

: RĄ\ilACtI ZAD^N"LĄ Pt B1,ICZN l-jc() ZAN4IF]RZAN4 Y lAPŁ\\r Nl(' l2 ( )SOB()\\'FJ GRt l'lL L]ltl('l l MŁODżIt,ZY \^t.Ki], ,l,ĄZI)

loNNH. KTÓRA PRO\ł,ADżONA BĘDZIE 2 RAZY w TYGoDNnI PM§Z oKREs 7 TYGOD\l PRZI-ż wYK\\ALlFIKowANĄ

] lNslRlJKT()ROW .lAZDY KONńIEJ,

()\\'\\'\.t CLI_|\1 PRocRĄ}vloWYM ZADA\rĄ Pl rT]l iCZNF(;( ) 'JEZDZiT]cT\Ą/()-])Ys( \'P1.1\A SP()lt ll )\\A t)LA KAZDF.(i( )'

]sT tJP()wsZF.(}l§-IEMF J,ĄZDY KONNEJ JEŹDuIr:cT wA WŚRÓD DZJE(,I t \tr.oDżlbzY JAŃo DYSC\ P|.|NY sPoRI()wF]J,

} PoDNosZEME ocóLNEJ sPRĄ\\NoścI FrzYc7.,NEJ

) I]oRMA REKREACJI I wl?ELNlEMA C,ZASU WC)LNt)cio PvEzDZlI;,(l I MŁoD/,ltż
:) \łzBUDiaENlL l-oRnrY żaDRowl.J RYWA1-1/-ACJI SPoRTo\ł,l.]J WŚRÓD BENLFICJLN-T()W PRCXiRAMII

1) Rodzą zadania zaviera sie \ł zakfesie zdlań okęśooych \ł a!r.4 u.sta$} ż dnia 24 k\Ą iclnia 2O03r.
o dżiałalrluići pożfiku publicznęgo i o rłolontariacie.

'l Termin realizacji zadania aie moź€ być dfuŁsz} niż 90 dni.





^v 
ZADANt!] PLrBLlcZNE BĘDZIE RLALIZo\ł,ANE w osRoDKt, RANcHo U ]l{ARtiĄ lv

DREs.dT,Ą Mr PRoJEKTI] sĄ DZlECl t \1LoIr7,1EŻ szłioLN-{, i}YTt,Polł:u\_t PRzEz DYREHToRÓtv szx<il, l cltoxo
cIELsKtE.

CLĄ BEDĄ PRo'd/.ĄDZONE W l Ri/li('H ('Z l LR{ x)soB()\\ry('ll GRt jI)ACIt:

GR(IPA,- SZK0i,A PoDSTA\1()\I^ \\ I]AR(ił.()§(,t 4 osoBY
(iRl,PĄ til,K()L.Ą P(]I)s,l^łO\rA \\, s()S}Jl(1)\ł l(,A(,l l j oS()BY
(iltt]P^- GrM}l-AżJA1,IS(]I ZF. s7KołY PoDsTAwowF]J \\ SoSNtcOWIcACtJ _ 2 osol]Y

oRAZ s7xoł,A PODs,I_ĄwoWAW KozŁowl}. 2 os()BY
'lDYWANY wKŁłD oSoBollY:

l. L\§TRLIKToRZY JAZDY EQID,IFJ W RŁ\4AC}I WKł-ADU osoBow}:Go DoKoNlIJĄ tIPt]sTU w u,Ys()K()scl
5 rałJb J.Ąr4DY \ 168b 340.00 Zł..

2. PRA(]AKtx)RI)YN.lToR  KII-.RowcY

sTowARZYszr}iTE ZAPF;\^,NilA PRZY\\Óz t tlou,t lz l,tl złJl-,(,lA(,l l Pos/(,/Ec{ )LNYCH GRt ? Z,UE(,towY(,I l.

PRA(,A KOoRDYNA|oM-K!l.jl{O\ł (,Y W C,\Łoscl JEST \Ą,Kł,ADIIM os()BowYlvl W liŁ^l-ź.^c,JĘ ZżĄDAŃ^ _ 7

l YC()DNl \ t 50_00 ZLrT\D7[EŃ 1.050,00Zl,_,

NADTO:
,Ą\ NŁ.\RljK (,ZI]R\ł,IN-.SKI wł.^Ś(,](,Iril ()ŚRoD!ł\.rEŹl)l]Ii(:KIF(i( ) RANLll() {|I\L\ltNA\! RARa,I.o\11-r f]DosTEPNt.t

T\lE:

- SIODł-A oŁĄia PoZosTAł.Y SPRZE], JEŹDZlF]cKl

INDYu,lDt]A],NĄ ofitR()NĘ.lF]ŹDZ(,ÓW W PosTAcI KĄ§}'ÓW LUB To(,ZKÓw

PADoKl (l ]JljlI)ŻALNlL)

- L|Rż.ĄI)ZENl}, l)o WYRÓWNYWANlAPADo}iÓW
_ DRĄ(;]-,_.NACZNIKi ORAZ PoZosTAŁE NIEZBHDNE wYPosAŻ-FNlE LUl:zDZAl-Nl

l)o PRo \Ą,ADZDM A JAZD KONNYCII

- l'O\,fl I]SZ('ZFN1I-] SO(,JAl,\t

2- Zakladane rezultary realizacji publiczrego

l. POPI,LAIłYZAC]^ tlPowSZE(,I h,jtF]NIF l R()7w(}J JhlDZlDcTllA,
2. PoDNIESIENIE cxiÓl.t€J SPR^\łNoŚCI FżYC.Z,NT]J.

3. AKTY\VNE \VYPEŁN]ENIE C]ZASU w(x,NDC0-
.1. ZAsZcZLjPlltrNlE zAsAD DRołE] RYWALIZACJI sPoRTowOJ.

5, EDIIKACJA I,osZA\o\łANLĄ DLA ZWIERZĄT l lcl l Po,I,RZF]B-

6. iAPoC7,ĄrKowANIE sTAl,EGo żANTERTjsowANlA UPŁĄWIANIEM SPoRTIJ JEŹDZrECKiEGo l PoDNoSZFNIEM
l |\4ll-,Jr N(rŚ( tJtiŹDZtl:( Kl(,l l Do i,IDZL\LI, \ł JEraD;/IF.(,Kl(,H zAw(}l)A(,ll sP()RT()\łYClt \\LĄcZNlt.

j l\ fl:oRĄCJA 6RUP DZllCl I MŁoI)ZlEŻY sZK(' ,\EJ.

8. POS,/.F:RIF:\ tŁ GRo),J.Ą osÓB t]PRĄu,lAI,\CYCl ł JEZI)ZIl-,(,l W( ),

9.

l^LIZACJA ZĄDANIA Pl ]B1.1(,ZNF]u) w sPosots BEZPOŚRFDNl PRZY(]ż\Nl sIE D() OSIĄGNIUCIA JI.](io CF]LÓ\ł, I \Ą

rR§JĄł Y Bl_-D;/r. ()DDZI,\l,Yu,c(' \.Ą su L\DoMoś(, I l l\( ,nt ,§ { )ś( RlalR \( } ( 
,H !\ \]ll!, LlD7t^ t [:(,j.\ l( )u

tV. Szacunkorva kaiku.lacja kosaórt realizacji zadania pubticmego 1rt prztpad}iu lłicksze;
lic7bJ- kosztó\.r, L$nĘe możlirrośc dodania kolęjnych \ł icrszł )

l,p. Rodzaj kosztu Kosżt całko\ł,iq,
Izł\

do poniesienia
z \łnioskowanej

domcji]'
(ż)

do glniesienia
ze środków
imansołl,ch

własnyctl środków
poch odzac,"ch z

:) u;aność kosztó* ogółern do poniesienia z dolĄcji nię ..,ożc przekJocż},ć 10 000 żl





(zł) własnych, środków
pochodzących z
innych źródeŁ

wkładu osobowego
lub rzeczowegoa)

(zł)

l INSTRI JK,l,()RZY -l^7DY KoNNF] 8 232 1 39) 840

2
PRACAKo()RD\NAroRA - KIERowCY l 050 0 l 050

3
TRANSPORT NA ZAJĘCI  l ODWOZ
BENEFICJENTOW (KoSZTY PALlwA
+ UTMYMANIA sAMocHoDU)

l 554 l 036 5l8

4
oBsł.lJGA KSĘGoWo , FINANsowA 500 500 0

Koszty ogołem:
l1 336 8 928 2 408

oświadczarncy )_ Ze;

| ) propono§,ane zadanie publiczne Ędzic realizowale vrył4czrie w i.alcesie działalności poż),tku publicm§go oferena;
2) w ramach składanej oferty przewiduiemy niepobieranie świadczeń picnięźnych od adresatów zadania;
3) w§zystkic podanę W ofercic oraz załącztikąch intirrrnac,io §ą zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycaym;
4) oferent składający niniejszą ol'ertg nie zaloga Cją) z opłacaniem należności z §tulu zobowiązan podatkowych;
5) of9rent składający niniejszą ofertę nie zalega Gją) z opłacaniem nalehości z §tufu składęk na ub€Zpieczenia społecme.

sTov,}\^Z\ ),JNlE 9PUklUWE

ęANcno U MARKA

Iub podpisy osob upoważnionych
do składan ia oświ€dczeń woli

w imieniu oferenta)

?./....O- f , &./-f- {-. .,.

ZAlacz]rjk:
W pę}padl]l 8dy oferent nie jeś zarejcstrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rcjestru lub ewidercji.

tmwAn zt§zENID §r,ullTowB
nAIVCEO U MAĘKA

BaĘlówka, ul. Raclbo6ka 79
44-153 sośnicowice

NlP: 9691606789, REGON : 242860169

j) 
wartość kosztów ogołem do poniesicnia Z dotacji nie moźę przckroczyć l0 000 zł.

])W prąvpadku wspar cia realizłtłji zńaniapublicznego_




