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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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Województwa Opolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspierania i upowszechniania 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 email, numer telefonu

FUNDACJA POLSKIE SKOKI
45-273 OPOLE
UL. SOSNKOWSKIEGO 12

Forma prawna: fundacja
KRS 0000603329

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

Lista reprezentantów zgdonie z KRS 0000603329:
STANISŁAW OLCZYK
JANUSZ TRZEPIZUR

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Janusz Trzepizur, 696446673, jtrzepizur@o2.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Reprezentacja województwa opolskiego na IX Halowe Mistrzostwa
Świata w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-03-01 Data

zakończenia 2023-04-14

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

Oferta dotyczy sfinansowania opłaty startowej dla 21 osobowej reprezentacji województwa opolskiego, która będzie brała
udział w ix Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce Masters oraz wykonania okolicznościowych koszulek i flag
promujących nasze województwo. Pozostałe koszty związane ze startem pokrywają zawodnicy. Mistrzostwa po raz drugi
odbywać się będą w naszym kraju w Toruniu w dniach 26.03-01.04.2023 roku. Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce
Masters jest cykliczną imprezą sportową dla osób, które ukończyły 35 rok życia. Impreza
odbywa się od 1975 roku co dwa lata na otwartym stadionie i w hali. W ostatnich VII Mistrzostwach, które również
odbywały się w Toruniu w roku 2019  reprezentacja Polski liczyła 830 zawodników i  w klasyfikacji medalowej zajęła trzecie
miejsce. Jest to impreza promująca zdrowy styl życia i sportowe współzawodnictwo w wielu kategoriach wiekowych 35-
100... lat. Uczestnicy będą promować województwo opolskie poprzez umieszczone na koszulkach logotypy województwa
opolskiego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Opłata startowa Opłata startowa dla 21 osób Potwierdzenie zapłaty

Opłata za nocleg Opłata za nocleg dla 2 osób Faktura

Wykonanie projektu i produkcja
okolicznościowych koszulek

Wykonanie 50 koszulek z logotypami
województwa opolskiego,
prezentacja koszulek podczas IX
Mistrzostw

Faktura

Koordynacja i rozliczenie projektu Koordynacja i rozliczenie projektu Faktura

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

Fundacja Polskie Skoki powstała w 2016 roku i w tymże roku po raz pierwszy pozyskała środki na XI Opolski Festiwal
Skoków w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego. Zadanie zostało zrealizowane, środki zostały rozliczone. Fundacja pozyskała również środki finansowe od
prywatnych sponsorów oraz od Miasta Opola - umowa podpisana z MOSiR w Opolu. W roku 2017,2018 i 2019, 2021, 2022
Fundacja Polskie Skoki pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu, Urzędu
Miasta Opola - umowa podpisana z MOSiR w Opolu oraz pozyskała środki od sponsorów prywatnych. W 2019 roku
Fundacja Polskie Skoki była również realizatorem projektu "Skok po zdrowie z Jackiem Wszołą" w ramach środków z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Opłata startowa 8 000,00 zł
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2 Opłata za nocleg 700,00 zł

3 Projekt i wykonanie koszulek 800,00 zł

4 Koordynacja i rozliczenie projektu 500,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
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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(-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*/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.

8. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym OTRZYMAŁEM*/NIE OTRZYMAŁEM* w innym konkursie
ogłaszanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, finansowania  lub dofinansowania na realizację zadania
publicznego o spójnej treści określonej w niniejszej ofercie. Oferta, która otrzymała dotację na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadania publicznego, a została złożona do innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd
zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia

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

Data: 2023-01-23 11:45:20

Przypisy
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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