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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Gmina Łomianki

2. Rodzaj zadania publicznego1) 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych

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: Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych Swing Duet,
Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych
działających w formie Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej.:
SKF"A"01/2005, Kod pocztowy: 05-092, Poczta: Łomianki, Miejscowość: Łomianki, Ulica:
Równoległa, Numer posesji: 22a, Województwo:mazowieckie, Powiat: warszawski zachodni,
Gmina: Łomianki, Strona www: , Adres e-mail: iciok@wp.pl, Numer telefonu: 604534990,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Iwona Ciok
 
Adres e-mail: iciok@wp.pl Telefon: 604534990

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Taniec w Świetlicach Miejskich.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

13.09.2020 Data
zakończenia

11.12.2020

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

Celem zadania jest aktywizacja Świetlic Miejskich w Łomiankach poprzez organizację czasu
mieszkańców gminy Łomianki ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia zajęć cyklicznych.
Świetlice Miejskie znajdują się przy ul. Parkowej 2 (w Burakowie) oraz przy ul. Akacjowej 20a (w
Dąbrowie Leśnej). Planowane jest przeprowadzenie łącznie 80 godzin zajęć, w 2 lokalizacjach (2 razy
w tygodniu po 2 godziny w każdej lokalizacji, w okresie 10 tygodni)
Grupą odbiorców są dzieci w wieku 6-10 lat, mieszkające w Łomiankach (możliwy jest udział dzieci z
niepełnosprawnościami) -30 osób, podzielone na 2 grupy wiekowe (łącznie 30 dzieci).

Miejsce realizacji

Łomianki, ul. Parkowa 2 (w Burakowie), ul. Akacjowa 20a (w Dąbrowie Leśnej).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo dzieci w
zorganizowanych zajęciach tanecznych

30 dzieci dzienniki zajęć,
dokumentacja fotograficzna

Przeprowadzenie zajęć 80 godz. dzienniki zajęć,
dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Swing Duet prowadzi działalność statutową:
1. Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych ze szczególnym uwzględnieniem sekcji
tanecznych.
2. Udział w lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych i turniejach
tanecznych.
3. Prowadzenie działalności propagandowej, informacyjnej i szkoleniowej w środowisku osób
niepełnosprawnych.
4. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami
społecznymi itp .w celu realizacji zadań statutowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Swing-Duet to klub,którego głównym działaniem jest organizacja systematycznych
zajęć tanecznych dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz organizacja imprez tanecznych.
Stowarzyszenie prowadzi szkolenie od roku 1996, od 2003 w Łomiankach.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Sale świetlic na terenie Łomianek: przy ul. Parkowej 2 (w Burakowie) oraz przy ul. Akacjowej 20a (w
Dąbrowie Leśnej).
Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy- nauczyciele tańca.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie instruktorów 8000,0    

2. Zakup przenośnego sprzętu do
odtwarzania muzyki

800,0    

3. Przygotowanie i druk plakatu 700,0    

4. Obsługa księgowa 500,0    

5. Koordynator projektu 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,0 10000,0 1000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Referencje, listy polecające itp. (fakultatywny)
2. Aktualny wyciąg z właściwej ewidencji (fakultatywny - złożony elektronicznie)

1) 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.
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