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INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Z POMINĘCIEM OTWRATEGO KONUKRSU OFERT 

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku do Urzędu Miasta 

Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Czarni 1947 Dęblin z siedzibą 

w Dęblinie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Gramy do jednej bramki". 

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020.1057 ze zm.), zamieszcza się 

ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie 

internetowej www.deblin.pl 

Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta 

Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl 

w terminie do 25 listopada 2021 roku. 

Informacji udziela Aleksandra Szponder - podinspektor ds. kultury i organizacji 

pozarządowych, pok. 104, tel. (81) 883 15 66. 
up.  Burmistrzu Miasta 

rUf 
inż. BeaiS Amarowicz 

Z-CP. FIR^SIR/A MIASTA 

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

Załącznik nr 1 

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*/niopobioranio*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta Urząd Miasta Dęblin 

2. Rodzaj zadania publicznego1' Zadanie nr 2. Organizacja szkolenia w piłkę nożną oraz udział w 
rozgrywkach. 

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 

MKS Czarni 1947 Dęblin 
Wpis do ewidencji klubów sportowych prowadzony przez Starostę Ryckiego - decyzja Starosty Ryckiego z dnia 25.05.2021 roku, 

nr ewidencji 64. 
NIP 5060121566, REGON 389048666 

ul. 15 PP „Wilków" 30/1, 08-530 Dęblin 
nr telefonu: adres e-maila: czarnil947deblin@gmail.com 

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

Kamil Krypski - Prezes zarządu MKS Czarni 1947 Dęblin 
Telefon 
czarnil947deblin@gmail.com 

iii. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Gramy do jednej bramki 

2. Termin realizacji zadania publicznego2' Data 
rozpoczęcia 

1 grudnia 2021 
Data 
zakończenia 

15 grudnia 2021 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Gramy do jednej bramki" zorganizujemy trening sportowy o charakterze piłki nożnej, 

w którym wezmą udział członkowie Stowarzyszenia MKS Czarni 1947 Dęblin oraz chętni mieszkańcy Dęblina. Trening odbędzie się w 

dniu 14 grudnia br. W celu odbycia szkolenia zostanie zakupiona pełnowymiarowa bramka piłkarska. Poza tym uczestnicy otrzymają 

za udział w treningu dres z herbem miasta Dęblin oraz Klubu, co znacząco przyczyni się do promowania Miasta. Udział w treningu 

pozwoli aktywnie spędzić czas, wzmocnić więzi pomiędzy członkami stowarzyszenia oraz mieszkańcami miasta, a także zwrócić 

uwagę na ogromne znaczenie aktywności fizycznej w codziennym życiu. 

11 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. 



Miejsce realizacji zadania; stadion Miejski przy ul. 15. P.P. Wilków 32 b w Dęblinie 

Grupa docelowa: członkowie Stowarzyszenia MKS Czarni 1947 Dęblin oraz chętni mieszkańcy Dęblina 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Trening dla członków klubu i chętnych 
mieszkańców 

Jeden trening 
Dokumentacja fotograficzna, lista uczestników, 
fotorelacja w mediach społecznościowych 

Zakup pełnowymiarowej bramki piłkarskiej 1 sztuka Faktura 

Zakup odzieży sportowej 30 kpi Faktura 

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

MKS 1947 Czarni Dęblin posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu tego typu treningów, ze względu na wykwalifikowaną 
kadrę. Trening przeprowadzą trenerzy Klubu, posiadający uprawnienia UEFA, jako wkład osobowy w zadanie. Członkowie 
Stowarzyszenia są aktywnymi sportowcami i biorą udział w rozgrywkach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas treningu będzie 
potrzebny inny sprzęt piłkarski, który jest w zasobach Klubu i będzie udostępniony. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Zakup bramki 3 300,00 zł ' 

2. Zakup dresów 6 500,00 zł 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 800,00 zł 8 000,00 zł 1 800,00 zł 

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)* / zalegaj ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegaj 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. 

Miejski Klub Sportowy 
Prezes ZerieOu Czsmi 1947 Dęblin 

Miejskiego Klubu Sportowego uL 15 Pułku Piechoty "Wilków" 30/1, 
Czarni 1947 Dęblin 08-530 Dęblin 
MW NIP: 5060121566. Regni: SKHMtggg, ISJAJOJA 

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


