
Miejsko Gminny Klub Sportowy 
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J ul. Plac Wolnosu 25 59-170 Przemków ' 
MP 693 120 97 68 RFCON 390503990 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI Z A D A N I A PUBL 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach y 
Zaznaczenie gwiazdką, np , pobieranie*/niepobieranie ł" oznacza, ze należy skreślić niewłaściwą odpowiedz, pozostawiając 
prawidłową Przykład „pobieranie"/nicpobicranic*" 

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE 
W P Ł Y N Ę Ł O 

CZNEGO OB 06 2022 ^ 
Nrew,dencvjny 
Liczba stron wra 
Przyjmujący 

łącznikami ^ 

I Podstawowe informacje o złozonej ofercie 

1 Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

BURMISTRZ PRZEMKOWA 

2 Rodzaj zadania publicznego1' UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 SPORTU NA 
TERENIE GMINY PRZEMKÓW 

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 

Miejsko-Gminny Klub Sportowy ZAMĘT Przemków 
ul Plac Wolności 25, 59- 170 Przemków 
Nr KRS0000165875, 
mgks zamet@op pl 

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

Waldemar Urbaniak 
603 337 185 
mgks zamet@op pl 

III Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1 Tytuł zadania publicznego 
Modernizacja bazy sportowej MGKS ZAMĘT Przemków 
3 

etap 

2 Termin realizacji zadania publicznego2' Data 
rozpoczęcia 

04 07 2022 Data 
zakończenia 

30 09 2022 

3 Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
Zadanie „Modernizacja bazy sportowej MGKS ZAMĘT Przemków - etap 3", realizowane będzie na 
Stadionie Miejskim w Przemkowie przy ul Strzeleckiej 2 
Klub sportowy ZAMĘT Przemków jest stowarzyszeniem kultury fizycznej od 1993 roku Jest również 
organizacją pożytku publicznego Prowadzi cykliczne zajęcia szkoleniowo-sportowe całoroczne, dla 110 
osob, w tym 5 grup dziecięco-młodziezowych ok 88 dzieci w wieku 6-16 lat Odpowiednia aktywność 
fizyczna dzieci i młodziezy jest kluczowa dla ich prawidłowego ogolnego rozwoju Badania pokazują, ze 
zajęcia wychowania fizycznego prowadzone tylko w ramach zajęć szkolnych, nie zaspokajają w 
wystarczającym stopniu potrzeb młodych osob w zakresie aktywności fizycznej, stąd powstała inicjatywa 
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodziezy w Miejsko Gminnym Klubie Sportowym ZAMĘT Przemków 

Piłka nożna, to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych na świecie Utworzenie grup 
szkoleniowych piłki nożnej w miejscowości Przemków miało na celu rozwijanie zamiłowania do piłki nożnej 
dzieci w wieku 7-10 lat z terenów wiejskich Juz od najmłodszych lat warto dbać o rozwoj fizyczny oraz 

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 pozn zm ) 

2> Termin realizacji zadania nie może byc dłuzszy niz 90 dni 



uczestnictwo w kulturze fizycznej Forma ogolnorozwojowych treningów skierowana jest do wszystkich 
Klub nie prowadzi selekcji, w zajęciach może uczestniczyc każde dziecko niezaleznie od zdolności 
i predyspozycji motorycznych Taka forma wychodzi naprzeciw współczesnym problemom związanym 
z otyłością, brakiem ruchu wsrod dzieci oraz nadużywaniem urządzeń multimedialnych Klub współpracuje 
z innymi klubami, wyłania talenty i pomaga w ich dalszym rozwoju 

Problem jaki napotkało nasze stowarzyszenie, to brak odpowiedniej bazy sportowej - spełniającej 
standardy bezpieczeństwa przy organizacji zajęć i imprez sportowych 
Etap 3, planowanej modernizacji bazy sportowej Stadionu Miejskiego w Przemkowie ma poprawie 
bezpieczeństwo i standard podczas realizacji imprez sportowych tj meczy i turniejów piłki nożnej dla 
dzieci i młodziezy 
W ramach realizacji Etapu 3, zadania zaplanowano 
1 Zakup i montaż piłkochwytow przy płycie boiska nr 2-3, 
2 Zakup i posadowienie 2 szt wiat dla zawodnikow rezerwowych przy płycie boiska nr 2, 

W roku 2021r zrealizowano przebudowę stref bezpieczeństwa boiska treningowego oraz reperację 
murawy głównej płyty nr 1 na Stadionie Miejskim w Przemkowie w ramach srodkow pozyskanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego Ograniczona ilosc srodkow będąca do dyspozycji Zarządu 
Klubu w 2021 roku, nie pozwoliła na kompleksowe dokonczenie zadania pn ' Poprawa bazy sportowej 
ZAMĘT Przemków" 

Realizacja Etapu 3, ma na celu uzupełnić płytę treningową o piłkochwyty oraz 2szt wiat dla zawodnikow 

rezerwowych 
4 Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 

Poprawa dostępnosci do boisk 
treningowych dla dzieci, młodziezy i 
dorosłych z infrastrukturą towarzyszącą 
(tj piłkochwyty, wiaty dla zawodnikow 
rezerwowych) 
Zwiększenie możliwości organizacji 
meczy towarzyskich i sparingowych na 
płycie boiska nr 2 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów 

(wartość docelowa) 
Doposażona infrastruktura boisk 
sportowych w osprzęt sportowy 
z certyfikatem bezpieczeństwa 

Wzrost do min o 20% ilości 
rozegranych meczy towarzyskich 
i sparingowych (w sezonie) dla 
wszystkich grup szkoleniowych 
naszego Klubu 

Sposób monitorowania rezultatów / 
zrodło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 
protokoł wykonania robot budowlano-
montaz dla piłkochwytow oraz wiat 
dla zawodnikow rezerwowych / lub 
notatka z dostawy i zakonczenia 
montażu urządzeń 
Kalendarz przeprowadzonych 
sparingów i meczy towarzyskich po 12 
miesiącach od zakonczenia zadania / 
sprawozdanie z działalności Klubu 

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

W 2018 roku - przebudowano płytę treningową boiska nr 2 i stworzono płytę treningową boiska nr 3 
Wykonano wygrodzenie płyty boiska nr 2 i zamontowano piłkochwyty za bramkami, 
W 2019 roku - zostały odtworzone częściowo trybuny na boisku nr 3, 
W 2020 roku - ze srodkow własnych oraz Urzędu Miejskiego w Przemkowie zmodernizował 
oświetlenie zewnętrzne na płycie boiska nr 3 
W 2021 roku - wykonano strefy bezpieczeństwa wokoł boiska treningowego nr 2, zamontowano 
bramki aluminiowe z atestem na płycie boiska nr 2 (realizacja przez MGKS ZAMĘT Przemków w ramach 
realizacji programu „Modernizacja bazy sportowej ZAMĘT Przemkow-etap 2" Dodatkowo na Os Huta 
na boisku sportowym (będącym w administracji Klubu) zostały wykonane nowe wiaty dla zawodnikow 
rezerwowych) 
Prace przygotowawcze oraz prace montażowe przy posadowieniu wiat dla zawodnikow rezerwowych 
będą realizowane przez członow Klubu 



IV Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1 Zakup i dostawa wiat dla zawodnikow rezerwowych 19 600,00 

2 Montaż wiat dla zawodnikow rezerwowych / praca 
społeczna 

1 600 00 

3 Zakup i dostawa elementów piłkochwytow 19 700 00 

4 Montaż piłkochwytow 3 000,00 

5 Obsługa księgowa zadania / obsługa koordynatora 
zadania / praca społeczna 

1 400,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 45 300,00 10 000,00 35 300,00 

V Oświadczenia 

Oswiadczam(-my), ze 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferentaf tow), 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego, 

3) oferent* / oferenci* składający mniejszą 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, złozyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 

Miejsko Gminny H u b Sportowy 
. " ZAMĘT" PRZEMKÓW 

> . ! » " . . ! ul Plac Wolności 2« <59 170 Pr. v 
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osob upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentow) 


