
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 Burmistrz Miasta Marki

2. Rodzaj zadania publicznego1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

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

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
05-270 Marki
Fabryczna 3 / CAF3 3/CAF3

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000231763

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

Marcin Dąbrowski - tel. 509 191 488 - email: biuro.msg@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Spartakiada Rodzinna CZAT 2022 - zdrowo i kolorowo

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-08-25 Data

zakończenia 2022-10-07

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

Partnerami MSG przy organizowaniu wydarzenia Rodzinna Spartakiada są mareccy przedsiębiorcy, stowarzyszania, kluby
sportowe, fundacje.
To w ich firmach rozpoczyna się przygotowanie do głównego wydarzenia sportowego, które odbywa sie na stadionie
Markowii w ostatnią niedzielę września.
Osoby zainteresowane wydarzeniem otrzymują paszporty, z którymi udają sie do firm partnerskich, które biorą udział w
wydarzeniu.
Firmy te mają okazje przedstawić się  uczestnikom wydarzenia, zapoznać ich ze swoimi działaniami. Jednocześnie
wymyślają dla uczestników jakieś ciekawe konkurencje sportowe lub konkursy. Do paszportu wpisywany jest wynik z
konkurencji. Uczestnicy mogą bez ograniczeń odwiedzić firmy, które są partnerami.
Może to potem przemawiać na korzyść uczestnika przy ostatecznym podsumowaniu wyników. 
Udział  uczestnika w danej firmie i wzięcie udziału w zaproponowanej konkurencji lub konkursie  będzie potwierdzona
stemplem i podpisem partnera.
Z tak wypełnionym paszportem spotkamy sie w dniu 25 września 2022 na stadionie Markowii przy ul Wspólnej, gdzie
rozegrane będą  konkurencje typowo sportowe. Na podstawie wypełnionych paszportów  oraz wyników sportowych
osiągniętych na stadionie  wybrane zostaną trzy  Sportowe Rodziny Roku,  które zgodnie z osiągniętymi  wynikami, zajmą
odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Nagrodami będą talony/vouchery na zakup  akcesoriów sportowych w sklepach sportowych.

Na stadionie Markowii będą także odbywały się różne imprezy towarzyszące: animacje dla dzieci, gry zespołowe,
warsztaty i  pokazy, m.in. zero waste, jak oszczędzać wodę, będą farby i miejsca do malowania dla dzieci. Będą 
przygotowane stanowiska kulinarne, gdzie zawodowi kucharze  zdradzą tajniki swojej kuchni, a sporządzone przez nich
kulinaria będą wystawione do degustacji. Przygotujemy stoiska z poczęstunkiem i z drobiazgami dla dzieci.
Zainteresowane firmy będą mogły wystawić swoje stoiska aby przybliżyć swoje produkty czy działania mieszkańcom
Marek.

Stadion Markowii zostanie odpowiedzialnie przygotowany do wydarzenia - będą ustawione toalety, będzie zatrudniona
ochrona i firma sprzątająca.
Będzie obecna Straż Pożarna, która pozwala młodzieży oglądać swój wóz bojowy od środka. Strażacy pełnią jednocześnie
funkcje pierwszej pomocy medycznej.

Spartakiada zawsze jest oprawiona dobrą muzyką, dobre nagłośnienie pozwala prowadzić i komentować konkurencje
sportowe oraz występy muzyków i piosenkarzy na dwóch scenach, które są  rozstawione na stadionie.
Na zakończenie imprezy wręczane sa nagrody dla zwycięzców.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

zorganizowanie rodzaju gry
terenowej - odwiedzin mieszkańców
loklanych przedsiębiorców przed
finałem spartakiady

udział co najmniej 30 przesiędbiorów,
udział co najmniej 250 osób
odwiedzających

paszporty, porozumienia z
przedsiębiorcami, rozmowy z
uczestnikami
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zorganizowanie spartakiady
rodzinnej w której weźmie udział co
najmniej 250 osób - mieszkańców
Marek, 30 przedsiębiorców i co
najmniej 10 organizacji
pozarządowych

co najmniej 250 osób - mieszkańców
Marek, 30 przedsiębiorców i co
najmniej 10 organizacji
pozarządowych

relacje foto i fimowe, liczba
wystawianych stoisk, liczba rozdanych
nagród, szacunki organizatorów,
porozumienia z przedsiębiorcami i
NGO

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

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze jest wiodącą  organizacją społeczną w Markach. Od kilkunastu  lat organizuje
Spartakiadę Rodzinną CZAT (Czadowo, Aktywnie, Twórczo), jest organizatorem Biegu Nocny Marek, Turniej Piłki
Plażowej, współorganizatorem Memoriału Bercika.

Jesteśmy dynamiczni, kreatywni, cieszący sie uznaniem mieszkańców Marek. W bieżącym roku bardzo silnie wspieraliśmy
uchodźców z Ukrainy (magazyn z darami dla Ukraińców oraz Hotel Nadzieja dla  50 osób z Ukrainy). Wspieramy także
naszych podopiecznych czyli osoby z niepełnosprawnościami, działamy  na rzecz naszych mareckich seniorów.

Uważamy że mamy ogromne doświadczenie w działaniach dla społeczności mareckiej.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Nagłośnienie sceny, koncert muzyczny 8 000,00 zł

2 Obsługa imprezy: zapowiadanie konkurencji i występów zawodników i
artystów, prowadzenie warsztatów i animacji. Przygotowanie stadionu –
toalety, dostęp do wody, bezpieczeństwo, ochrona. Przygotowanie nagród na
zakończenie wydarzenia.

20 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 28 000,00 zł 8 000,00 zł 20 000,00 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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) 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.

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

Data: 2022-08-19 15:43:29

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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