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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: Polski Związek Brydża Sportowego, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000219753, Kod pocztowy: 00-019, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Złota,
Numer posesji: 7, Numer lokalu: 3, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:
Śródmieście (dzielnica), Strona www: www.pzbs.pl, Adres e-mail: biurozg@pzbs.pl, Numer
telefonu: 228272429,
 
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)

Andrzej Sasin
 
Adres e-mail: andrzej.sasin@gmail.com Telefon: 
602459332

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Masz czas wolny - ćwicz umysł grając w brydża

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.09.2020 Data
zakończenia

08.12.2020

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

"Masz czas wolny - ćwicz umysł grając w brydża" to zadanie, które polegać będzie na
przeprowadzeniu kursów brydża opartych na zajęciach praktycznych w zakresie podstawowym dla
początkujących, a także dla uczestników, którzy kiedyś zetknęli się z brydżem i przez wiele lat nie
mieli z tą grą i z takim rodzajem aktywności kontaktu.
Zakładamy, że w kursach uczestniczyć będą przedstawiciele szeroko rozumianej społeczności gminy
Łomianki niezależnie od wieku, gdyż jedną z największych i oczywistych zalet brydża jest integracja
międzypokoleniowa.
Zadanie ma na celu aktywizację Świetlic Miejskich w Łomiankach poprzez poszerzenie oferty zajęć
cyklicznych.
W ramach zadania zorganizujemy 24 spotkania brydżowe, tj. 12 zajęć (po 3h) dla grupy
początkującej oraz 12 zajęć (po 3h) dla grupy średnio zaawansowanej.
Każda z grup będzie liczyła około 10-20 osób.
W naborze do grup wykorzystamy dostępne kontakty osobiste i lokalne media. Strona
www.warsbrydz.pl lub www.pzbs.pl będzie w miarę naszej działalności pomocna w przekazywaniu
informacji i reklamie dotyczącej zadania.
Wszelkie rygory związane o aktualną sytuacją epidemiczna będą uwzględniane w czasie realizacji
zadania.
Zajęcia będą prowadzone przez instruktora PZBS.
W ramach zadania PZBS zakupi niezbędny sprzęt, m.in.: karty do gry, pudełka rozdaniowe (32
komplety), kasety licytacyjne (na 4 stoły), itp.

Miejsce realizacji

Świetlica Miejska ul. Parkowa 2 lub Świetlica Miejska ul. Akacjowa 20a

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

aktywizacja Świetlic Miejskich w
Łomiankach

organizacja zajęć cyklicznych
w okresie trwania zadania -
24 spotkania brydżowe

dokumentacja zdjęciowa,
deklaracje udziału w zadaniu
lub listy obecności, dowody
finansowe

organizacja kursu brydżowego 24 spotkania brydżowe,
łącznie ok. 72 h zajęć

dokumentacja zdjęciowa,
deklaracje udziału w zadaniu
lub listy obecności, dowody
finansowe

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

PZBS jest organizacją działającą na rzecz brydża i brydżystów w Polsce. Organizuje ligi, turnieje i
mistrzostwa; przeprowadza kursy dla instruktorów brydża; współpracuje z władzami światowego
brydża, uczelniami i naukowcami; przygotowuje reprezentacje kraju na mistrzostwa najwyższej
rangi. Aktualnie zrzesza 6 tys. członków od młodzików (do 15 lat) po nestorów (70+)

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W ostatnich latach PZBS był i jest pomysłodawcą i animatorem ogółnoświatowej akcji BRYDŻ 60+,
która wskazuje na pożytki płynące z zajmowania się brydżem dla zachowania kondycji umysłowej,
integracji miedzypokoleniowej, przeciwdziałania wykluczeniom i patologiom. Był też organizatorem
sesji naukowych wskazujących na dobroczynny wpływ brydża na choroby starszego wieku, w tym
chorobę Alzhaimera. PZBS regularnie przeprowadza ogólnopolskie cykle turniejów rozmaitej rangi
oraz szkoli i doszkala brydżystów, instruktorów i sędziów. Wspiera działania lokalnych środowisk
zwłaszcza w zakresie integracji społecznej. Działamy z grupami niezależnie od wieku i poziomu
umiejętności gry w brydża. Zwracamy szczególną uwagę na zacieśnianie więzów między
pokoleniami bowiem brydż jest sportem w który wiek nie ma znaczenia a cenna jest aktywność i
zaangażowanie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

PZBS posiada bazę ponad 400 licencjonowanych instruktorów oraz 300 zweryfikowanych sędziów
brydżowych. Poprzez powiązane ze Związkiem wydawnictwa wydaje czasopisma i literaturę dla
brydżystów na wszystkich poziomach umiejętności. Z takiej literatury będą mogli korzystać
uczestnicy kursów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. instruktor brydża 72 h x 75,00 zł 5400,0    

2. sprzęt: karty do gry, pudełka
rozdaniowe (32 komplet), kasety
licytacyjne (na 4 stoły), itp.

1000,0    

3. promocja zadania 500,0    

4. koszty administracyjne, m.in.:
koordynacja zadania i rozliczenie
projektu

600,0    

5. obsługa sędziowska 2 turniejów brydża
(2x200zł)

400,0    

6. środki zabezpieczające zgodnie z
zaleceniami (przyłbice/maski
ochronne, środki dezynfekujące)

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8200,0 8200,0 0,0
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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.

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

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

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

(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)

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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