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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJIZADANIA PUBLICZNEG Jpł 03, na. 2022

”W&Wk"65675555i '''''J
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 0, x ,

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych po ch

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

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ:administracji..publicznej, Wójt Gminy Bolesławiec
do którego jest adresowana ofer-ta

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania

:. Rodzaj—"zadania. publicznego” i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Bolesławiec w 2022 r.

II. Dane oferenta(-tów)
1... Nazwa oferentai-tów), forma prawna, numer w Kraiowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji) adres siedziby, Strona

www, ad res dokoresgondencji, adres e-maił, numer telefonu
Nazwa oferenta: Klub Szachowy Hetman Bolesławiec, Forma prawna: Stowarzyszenie wpisane do

ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Bolesławieckiego pod pozycją numer 79, Adres
siedziby: ul. Konstytucji 3 Maja 17/25, 59-700 Bolesławiec, Strona: https://www. facebook. com/KSz-

Hetman-Boles%C5%82awiec—103388109026369,

Adres do korespondencji: ul. Konstytucji 3 Maja 17/25, 59-700 Bolesławiec, Adres email:
biuro@hetmanboleslawiec. pl

Nr tel.: 723 675 692

„__

2. Dane. osoby upoważnionej do składania Michał ŁUCZkOWSki tel. 723 675 692
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię -i- nazwisko, biu r0@h etm & [7b0IeS[a Wiec. pl
numer telefonu, adres poczty:-elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Organizacja turniejów szachowych o puchar Wójta Gminy

1. Tytuł zadaniaupublicznego Bolesławiec.
. Bata Dat-a
. 2. Termin::ealizacii zadania publicznego rozpoczęcia 01 „092022 r. zakończenia 29.11_2022 r,

3. Syntetyczny opis „zadania (wraz ze wskazaniem miejsca-jegoreaiizacii)
Celem zadania jest organizacja 4 turniejów szachowych na terenie Gminy Bolesławiec. Rozgrywka będzie

prowadzona systemem szwajcarskim tempem 15 minut na każdego z zawodników. Maksymalna ilość

1) Wypelnićjedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert.
Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku ;

publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. : "

lz il



zawodników w każdym turnieju wynosić będzie 24 osoby przy czym minimum 50% miejsc przeznaczonych jest
dla mieszkańców Gminy Bolesławiec. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku

mniejszej ilości uczestników z Gminy Bolesła wiec wich miejsce będą dobierane kolejne osoby według zgłoszeń.
Karty zgłoszeniowe będą dostępne do pobrania na klubowym facebooku stronie GOK/Su z siedzibą w Kruszynie

oraz stronie Urzędu Gminy Boleslawiec. W zależności od ilości zawodników przystępujących do turnieju

przeprowadzonych będzie 5 bądź 7 rund.

Proponowane terminy rozegrania turniejów:

1) 18/09/2022

2) 09/10/2022

3) 23/10/2022
4) 13/11/2022

Miejscem turniejów będą domy ludowe na terenie Gminy Bolesławiec. Konkretna lokalizacja uzależniona będzie
od dostępności w/w obiektów.

Informacja o turniejach zostanie przekazana uczestnikom poprzez plakaty wywieszonych na terenie Gm'

Bolesławiec oraz za pomocą klubowego fanpag'u na Facebooku, strony GOK/Su z siedzibą w Kruszynie oraz

stronie Urzędu Gminy Bolesławiec.

Klub będzie również występował z ofertą w następnych latach na prowadzenie zajęć na terenie Gminy
Bolesławiec dla dzieci i młodzieży z Gminy Bolesławiec.

4...Opis:;azafliładanyeihsrezulitatówzrażaliza”cji.:zadaniaęapubil-innego
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PEanowaH-y. poziom osiągnięcia Sposób-;mfomtotowania-rezultatów.I ”źródło
N'azwav-ęrezultatu rezultatów-(wartosc - . . . . . . . . .

. . . . .
:nfonmaqmrosągmęuuwska-znikadocelowa)

Przeprowadzenie turniejów szachów Rozegranie przez Listy zawodników, zapis z programu
na terenie Gminy Bolesławiec zawodników 4 turniejów komputerowego do obsługi turniejów,

szachowych. zdjęcia itp.

&.
';55. .makera-charakterystyka:::QferentaŁjego-—.dnświad%czenia@=wrealizacji—działań planowa nych›waoferciesoraz zasobów, .któreahędąl
.

'wykarzystaneżw;realizacjirzadania
Klub Szachowy Hetman Bolesławiec został założony 02/03/2022. Zrzesza on miłośników oraz pasjonatów
gry w szachy. W realizowanym zadaniu będą brać udział wolontariusze oraz członkowie stowarzyszenia,
którzy będą pełnić rożne funkcje. Do realizacji zadania wykorzystany będzie program do obsługi turniejów
do którego klub ma wykupioną licencje.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

lap. Rodzaj-%koszta Wartość PŁN Z dotacji Zinnych
źródeł

1
Koszt 1

›.

a:

_.

;

' Wynagrodzenie sędziego. 1000,00 Zł 19,93 ' '



V.

Koszt2 I ,' "
.

Zakup sprzętu szachowego 3400,00 zł
'

319%”
2. (szachownice, figury, zegary,

›

~ ›

›

akcesoria szachowe itp.).
: ~e

[& 13 Koszt 4

kb. Nagrody 1300,00 zł

[(L lb Koszt 6 -f
'

'

i

H Obsługa kateringowa (woda, kawa, 300 zł 2

›

.
,

. sexi „'
'

VK ' herbata, ciasto) ' '

LL .; Koszt 5
L
5 Koordynator projektu 1500,00 zł

„S* * (wolontariat).

,(L 261] Koszt3
_i

" Prowadzenie księgowości 1500.00 Zł
XG. (wolontariat).

Suma-wszysłkłcłzko:sztćw realizacji zadania 9300,00 zł 6.000,00 zł A3 ”30000zł

Oświadczenia

0świadczam(my), że:

1)

2)

3)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(—tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent* lefereneii składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* [zalegał-ją? z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / eferenei* składający niniejszą ofertę nie zalegaHą)”= /z-alegaHą)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

5)
5)

7)

.....

ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Kraj-ewym-Rejest-Femśądewym* / innąwłaściwą ewidencjąi'c;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
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)

l] 3 CZE. 2022

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


