
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypehiić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pizy poszczególnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobienanie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobierani6*/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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Burmistrz Drezdenka

^i^E^igiii^i^iii^!i^gi^a^^ [Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Drezdenko

II. Dane oferenta(-tów)

|Klub Sportowy Radowiak Drezdenko, stowarzyszenie, KRS nr 0000356744, Plac Sportowy 66-530 Drezdenko,
ltomasz.kopala80@gmail.com, 509407500
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l. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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Zakup sprzętu sportowego oraz urządzeń do automatycznego podlewania

płyty boiska.
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|Zorganizowanie przez KS Radowiak meczów kontrolnych grup młodzieżowych poprzez zabezpieczenie sprzętu
|sportowego odpowiedniego dia grup mtodzieżowych (bramki). Zabezpieczenie boiska sportowego poprzez wyposażenie i

Iprzystosowanie obiektu do podlewania płyty boiska, tj. zakup pompy oraz falownika wraz z montażem tych urządzeń.

1ł Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działahości pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.póz. 450, z późn. zm.).

2ł Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



IMecze kontrolne Min 2 mecze kontrolne Lista obecności zawodników podczas
meczów.

Podlewanie obiektu |Systematyczne podlewanie płyty
Iboiska

Pomiar zużycia energii, zużycia wody,
nakładów pracy.

Klub Sportowy Radowiak Drezdenko posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji zawodów sportowych, np., meczów
kontrolnych (sparingów) zarówno grup młodzieżowych jak i seniorskich. Dryżyny KS Radowiak od wielu lat biorą udział
w rozrywkach PZPN. Organizacja meczów odbywa się na boisku KS Radowiak Drezdenko. Celem Klubu jest
wypracowanie właściwych postaw oraz nawyków u dzieci i młodzieży trenujących w klubie, umożliwienie rozwoju
umiejętności piłkarskich.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Koszt 1 Zakup bramek 3200
Koszt 2 Zakup pompy 3936

Koszt 3 Zakup falownika 2214
Koszt 4 Zakup obudowy falownika 565,80

9915,80

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 dziatalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zaiega(-Ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

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

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części 11 niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną wiaścwą 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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