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Ogłoszenie 

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.· U. z 2020 r., poz. 1057). 

W dniu 11 września 2020 r. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
ul. Wróblewskiego 15, 24-100 Puławy, złożyło w Starostwie Powiatowym w Puławach ofertę 
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 
,,Organizacja XXXI Ogólnopolskich Biegów Niepodległości". 

Zarząd Powiatu Puławskiego uznając celowość zadania publicznego działając 
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza ofertę 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach 
http://sppulawy.bip.lubelskie.pl. stronie internetowej powiatu puławskiego 
http://www.pulawy.powiat.pli oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Puławach. 

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy można 
zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty. 

Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej w kancelarii ogólnej Starostwa lub 
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy. 

KIEROilK 
promo~\i. Kul ry: 

Ar 'drze.I..;.;... -=~=--------------------------- 
Starostwo Powiatowe w Puławach 
al. Królewska 19, 24-100 Puławy 
tel. 81 886 11 00, fax 81 886 11 79 
starostwo@pulawy.powiat.pl 
www.pulawy.powiat.pl 

POWIAT 
PUŁAWSKI 

S~OSTA 
-:-) \ 

Danuta Smaga 

Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki 
tel. 81 886 11 38 

kobialka@pulawy.powiat.pl 



STAROSTWO POWlin0\VE 
w Puławach 

Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

f~. ~2S. S- . .Q.o,.1o.'1ĄVO 

0 
Załącznik nr 1 

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*/nie13013ieFanie*". • 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Powiat Puławski 
do którego jest adresowana oferta 

2. Rodzaj zadania publlcznegc" Wsparcie zadań publicznych Powiatu Puławskiego w 2020 r. z zakresu 
kultury fizycznej 

li. Dane oferenta{-tew} 

1. Nazwa oferenta(-ł&w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
Stowarzyszenie kultury fizycznej 
Ewidencja Starosty nr 7 
Puławy, ul. Wróblewskiego 15 
V"''W.ptkkf.pulawy.pl 
:,, . 100 Puławy, ul. Wróblewskiego 15 
biuro@ptkkf.pulawy.pl 
(81)888 28 10; 605 430 839 

Zbigniew Chojnacki 
Tel. 605 430 839 

2. Dane osoby upoważnionej do składania biuro@ptkkf.pulawy.pl; zela2@op.pl 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja XXXI Ogólnopolskich Biegów Niepodległości 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 110 październik 2020 I Data, . 115 grudnia 2020 
rozpoczęcia zakonczema 

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

XXXI Ogólnopolskie Biegi Niepodległości: 
- bieg główny kobiet i mężczyzn na 10 km 
- bieg masowy kobiet i mężczyzn na 5 km 

ll 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.). 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



- 8- biegów dziecięco-młodzieżowych 
- w imprezie każdorazowo bierze udział co najmniej 150-200 uczestników w wieku od 6-7 lat do ponad 70 la 
erenu Powiatu Puławskiego, ale praktycznie z całego kraju, a niejednokrotnie i zza granicy. 
/w zadanie realizowane będzie w Puławach: plac główny Skweru Niepodległości /start i meta/, okalające g 

aleje osady pałacowej 
- grupą docelową ze względu na rozpiętość kategorii wiekowych stanowią praktycznie wszyscy mieszkan 
Puławskiego i nie tylko 
- Sposób zaspokajania potrzeb i rozwiazywania problemów: na bieżąco staramy się reagować na potrzeby u 
m.in. przez regulacje np. grup wiekowych, które staramy się na dostosowywać do danej grupy. 
Komplementarność: cała działalność PTKKF skierowana jest na szerzenie szeroko pojętej rekreacji fiz 
promowania zdrowego i aktywnego stylu życia zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców naszego powiatu 
Impreza odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi obowiązującymi w terminie jej przepr 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów 
informacji o osiągnięciu wska 

L. ganizacja XXXI Ogólnopolskich Biegów Start co najmniej 150-200 
Niepodległości uczestników 

Komunikat końcowy z imprezy, f 
strona internetowa, media społec 

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

Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej posiada ponad 40-letnie doświadczenie w organiza 
imprez i bardzo doświadczoną kadrę składającą się w głównej mierze z nauczycieli wych. fiz., sędziów 
trenerów i pasjonatów sportu. Puławskie Towarzystwo posiada lokal (3 pomieszczenia z działającą w nich wy 
sprzętu sportowo-rekreacyjnego) wyposażony w niezbędny sprzęt do realizacji zadania. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN źródeł 

1. Pełna merytoryczna obsługa zadania 700,00 300,00 400,00 

związana z organizacją imprezy od 
tworzenia regulaminu do pozyskiwania 
sponsorów, promocji (obsługa 
wszelkich mediów) i pełnej 11 

dokumentacji 
2. Obsługa sędziowska 1400,00 600,00 800,00 

3. Obsługa techniczna 1200,00 400,00 800,00 

4. Obsługa medyczna 400,00 50,00 350,00 

s. Zakup nagród 4500,00 2000,00 2500,00 

6. Nagrody finansowe 3500,00 0,00 3500,00 

7. Zakup wyżywienia i napojów dla 700,00 300,00 400,00 

uczestników 
8. Wynajem sprzętu pomiarowego wraz z 2300,00 400,00 1900,00 

obsługą 
9. Zakup niezbędnego sprzętu (taśmy 600,00 200,00 400,00 

zabezpieczające, identyfikatory, 
banery, plakaty, ulotki itp.) 

10. Ubezpieczenie 200,00 0,00 200,00 

11. Obsługa księgowa 300,00 150,00 150,00 

12. Materiały biurowe i pocztowe 300,00 150,00 150,00 

13. Utrzymanie biura (media) 300,00 150,00 150,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16400,00 4700,00 11700,00 
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V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta{---tew}; 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego; 

3) oferent*/ efefefla* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent*/ efefefla* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajow•;m Rejestrem Sądow·;m* / 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, z/ożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Data 09.09.2020 
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 


