
Zolągzniki do rczlozątlzcnia Pzelvodnicącego Komiłoht do spratv
Pożytku Publioznego z rlnia 24 paździcrłika 2018 r. (poa 2055)

zalącrnlk nr l

UPRo§zaoNA oFEfrTA REALlzAcJt ZADANIA PUBL|czNEGo

POUCZENlE co do sposobu wypelnlanla ofeltyl
ofeńę nalery t fypelnlć wytqcrnle w blałych Fr§tych polaĄ z8odnle r lnstrukcJaml umle§zcronyml prry poszczególnych polach
or8r W przyplsaó.
?rrznacrenlć Bwiardką nP,i 

"pobler8nle'/nlepobleranl!.i 
oznac?a, ż. należy skreśllć nl€whśclwą odpowledl, pozost8wł8rąt

prawldlową. Prsykład:,pobleranle./nlepebloranle.r.

l. Podstawowa lnformacje o ztolonel of§rclg

ll. Dane oferenta GtóW)

KU Azs Politechnika Świętokrzyska
Aleja Tysiąclecla Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
NlP: 657-22-80-096, REGoN 291135830, KRs 00001087Ż8

lll. z8kre§ neczowy zadanla publlcrnago

1. Tytul radanla publlcrnego Organizacja fozgrywek ligowych na hali pod nazwą
Kielęcka Lisa Futsalu

2, Termln reallzacJl zadanla publicznego"
ŁxT.*ro, l t.iz

3, Svntetycznv opls zadania (wraz ze wskaraniem mleisca lepo raałiżacil

AZS Politechnika Świętokrzyska organizuje rozgrywkl pod nazwą Kielecka Liga futsalu. Warto

wypełniĆ czynnie ulmową przerwę ligową, biorąc udział w roz8rywkach na wysokim §zczeblu

rozgrlwkowym futsalu. Do rozgrywek zapraszamy drużyny amatorskie reprezentujące,

§towarzyszenla sportowe i lnne nieformalne grupy osób.

W rozgrywkach startuje 10 drużyn które mają propagować sport poprzez futsal - halową odmianę

piłki nożnej w Klelcach iwojewództwie ŚwĘtokrzyskim.

l 
Rodraj radanla rawl€,a §lę w t6kre5le radań określorrych w art 4 u§tawy r dnta 24 kvrlćtnla 2(n3 f. o drlE}alnoścj potytk publ|crneto l o WolońarlaclE (Dr. u. z

2018 r, po& 450, , późn, !rn.l.

Termln r€allr86ji tidanla nle może być dtuźśry nlż90 dnl,

l, Organ admInl§tracJl publlc:nej, do którego Jest
adresowana ofeńa

Prezydent Miasta Kielce

z. Rodzal zadanla publlcrnegot: Wspie ra n ie, upowszech n ia n ie kultu ry fizycznej

1. Nau wa of6]enta(,tów), 
'orma 

prawna, numer w Nr9rowym ReJe§trre sądowym lub lnneJ ewldsncJl, adres siedrlby, §trona

2. Dan€ osoby upowalnloneJ do składanla wyJaśnleń
dotyczących oferty (np, lmlę l nalwlskol nurner tel§fonu,
adae5 pocztY elektronlcżnej)i



4, oDls lakladanvch rezu|tatów reallzacjl zadanla publ|cznego

Narwa relultatu Planowany pozlom oslągnięcla
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monltorowanla rezultatów / źródlo

informacil o osla*nleclu wskaźnlka

Popularyzacja futsalu jak największa liczba

uczestników ligł

terminarz, protokoły meczowe,

Propagowanie al<tywnego

spędzania Wolnego czasu

jak największa liczba
uczestnikÓW li8i

protokoły meczowe

5. Krótka charakterystyka of€lenta, lego dośwladcrenla w reallzacJl dzlalań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą

w reallracJl zadanla

Zadania publiczne z lat ubiegłych zostały zrealizowane prawidtowo, Klub UczelnianY A|S Politechniki

świętoknyskiej wywiązał się terminowo z wykonania zadań publicznych. Zakladane W ofertach cele

zostaly zrealizowane.

lV, Sracunkowa kalkulacja kosztów reallrac|l zadanla publlcznego

tp. Rodla] ko§ztu Waltość PLN z dotac,|l z lnnych
źtódłł

1, Artvkułv upominkowe 2000 zl 2000 zł 0zl
Suma wszystkich ko§ztów r€alizacji zadania 2000 zt ż000 zl azl

v, ośwladcrenla

ośwladclam(-my), te:

1} proponowane zadani€ publiczne będlle realizowane wylącznle w zakesle dzlalalnoŚci poŹy*U publlcznć8o of€renta(,tówl;

2} pobl€ranle śwladczeń plenlęarych będrle 5lę odĘWać wylącznie W ńmaćh prowadrone,J odplatnel dzlałalnoŚcl poŻytku publlczna8o;

3} oferenłł/of€r€nci+skladającYniElej§ząof€ńęnler8teg6l,Ją}+/dig.Łiąłłroplacanlemnależnoścl ztytufuzobowiąaańpodatkoĘ,Ó;

4') ohrent* /oferenci+ sklada|itrninieiną of€ńę nle u alegnl;ą)ł / zcąa{.łq|ł z oplaEaniem nalelności z $ulu skladek na

ubelplćcr€nla spolecane;

dans'rawarte wczęścl tl nlni€isżel ofgńy §ą z8oatne r Krarowym &eJćstrem sądowymt / lńł+8ł#6lu!tłł|d.ńqłł,

w§rFtkie lnformac,e podóne w ofercie oraz zslą€znlkaó śą zgodna z aktualnym stanem prawnym l faktyc,nym;

* ,.k 
"ś" 

zwią.ą$ym ze skladanlem ofert, w tym t gIomadreniem, pfzetwarzanlem i prżekażywanlem darrych osńowyó, 8 takźe

Wprow3draniem ich do syrtemóW lnformatycź§ydl, osoby, których dotycrą te dane. zlożyĘ 3tosowne oŚwladcrenla ągoĆnle z prz€dsaml o

ocłronle da nyó osobowych,
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