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 Warmińsko-Mazurskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

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: Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Brydża Sportowego; forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, numer KRS:
0000085714, Kod pocztowy:10-833, poczta: Olsztyn, miejscowość: Olsztyn, ulica: Żniwna, numer posesji: 60, województwo:
warmińsko-mazurskie, powiat: Olsztyn, gmina: m. Olsztyn; strona www:ozbs.olsztyn.pl; adres e-mail: brydz.olsztyn@gmail.com;
numer telefonu: 600 929 541

Paweł Jarząbek
2. Dane osoby upoważnionej do składania
tel. 600 929 541; e-mail: brydz.olsztyn@gmail.com
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Memoriał Maurycego Rusteckiego – 34. Mityng Warmiński w brydżu
sportowym

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

5.06.2022

Data
zakończenia

5.06.2022

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

Mityng Warmiński to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych imprez w brydżusportowym organizowanych na Warmii i
Mazurach. Gromadzi na starcie zarówno wybitnych graczy z Warmii i Mazur i innych regionów kraju, jak i liczną rzeszę
brydżystów-amatorów, którzy mają niepowtarzalną okazję skonfrontowania swoich umiejętności z arcymistrzami. Zawody organizowane na najwyższym poziomie technicznym, z użyciem nowoczesnych metod liczenia wyników i sędziowania – są
wizytówką warmińsko-mazurskiego brydża sportowego.

_____________________________
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.
1)

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

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

1 turniej brydżowy

50 par – 100 uczestników

Publikacja wyników na stronie www:
ozbs.olsztyn.pl

Promocja Warmii i Mazur

- 2 posty informacyjne na
stroniewww Polskiego Związku
Brydża Sportowego
- 3 posty informacyjne na
Stronie www WMOZBS
- 5 postów informacyjnych na
profilach brydżowych w mediach
społecznościowych
- 1artykuł w ogólnopolskim
czasopiśmie
"Świat Brydża"
-2 banery na miejscu imprezy
-Uczestnictwo przedstawiciela
grantodawcy w ceremoniach
otwarcia i zamknięcia turnieju

-Posty-publikacje w sieci
(informacje bieżące, screeny, archiwa
postów)
- Banery-fotografie
- Ceremonie otwarcia i zakończenia fotografie

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

Warmińsko-Mazurski Związek Brydża Sportowego działa od ponad 60lat i ma olbrzymie
doświadczenie w organizowaniu zawodów brydżowych. Brydżyści z naszego regionu zaliczają
się do ścisłej krajowej czołówki – to powoduje, że w turniejach organizowanych przez
WMOZBS chętnie uczestniczą czołowi gracze z całego kraju.
Działacze WMOZBS dysponują odpowiednim doświadczeniem gwarantującym wzorowe
zorganizowanie kolejnychzawodów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

2.

Nagrody – sprzęt RTV i gospodarstwa
domowego
Obsługa sędziowska

3.

Wynajem sali

1.

4.
5.

Koszt 4
Koszt 5
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

4000
1000
150

5500

4000

1500

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* / 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.

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

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

