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U P ROSZCZONA OFE RTA REAL|ZACJ l ZADAN lA P U BLlCZN EGO

POUCZENlE co do sposobu wypełniania ofeĘ:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w biaĘch 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 */ł+iep<ńieła+łet",

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

L]rząd GmIny Dobromterz
P I ac 1,1o l nośc r 24

Załącznik| d o rozpoządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Pubticznego z dnia 24 paźdźemika 201 8 r. (poz 2055)

LOł ł^ 
załącznik nr {

1. Organ ad mtnistracJi pu blicznej;
do któregojest adresowana oferta

WoJT GMlNY DoBRoMlERZ

1l
2. Rodzaj zadania publicznego" lnwestycja w rozwój dzieci

ll. 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

Ludowy Klub Sportowy ,,Nysa" Kłaczyna , forma prawna - stowarzyszenie, wpis do ewidencji Starostwa Powiatowego w Świdnicy
data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 28.08.2003 r., NlP: 884-252-90-18, REGON: 891530044
Adres: Kłaczyna 90, 58-173 Roztoka,
Adres do korespondencji: Adrian Babiarz, Kłaczyna 94,58-t73 Roztoka
numer rachunku bankowego: 2!ZO3O 0045 1110 0000 0316 8620 nazwa banku: Bank Gospodarki Zywnościowej SA

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer te|efonu, adres poczĘ elektronicznej)

Adrian Babiarz, Kłaczyna 94,58-173 Roztoka adres email. ab0124@wp,pI
Te| 504 326 199

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1, Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publlcznegó2}
,,Ea'ta],,: ,

rozpoczecla 0{^ '1 O. a"OĄq
Data
zakończenia 6{, {o,ł,DĄ9

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

Stowarzyszenie LKS Nysa Kłaczyna planuje zakupić niezbędny sprzęt sportowy tj. rebounder oraz siatki na bramki, które

będą zawieszone przez cały rok iwykorzystywane przez wszystkich mieszkańców orazprzez dzieci, młodzież grających

!v naszym kIubie oraz kadrę seniorów. Celem jest zaszczepienie irozpowszechnianie sportu wśród dzieci imłodzieży,

promocla dyscypIiny piłki nożnej, integracja z mieszkańcami Gminy, nawiązanie współpracy z lokalną społecznością.

P:ze,",,idu;ę się około kilkudziesięciu jak nie kilkuset osób którzy przez caty rok będą mogli przyjść na boisko ipograć u,

- łrCzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

_ :lclicznego i o woIontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z poźn. zm.).- -erlr,]in reaIizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,



riłkę mając do dyspozycji boisko sportowe.

4.1 ld

I
iny. goźloĘ]lo§lągn lęqa
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i

lntegracja społeczeństwa Gminy
Dobromierz

Możliwość gry w piłkę przez
każdego

większe zainteresowanie sportem

Trwała poprawa infrastruktury Wzrost bezpieczeństwa fotograficzna

Pod niesienie poziomu sportowego Lepsze wyszkolenie
techniczne dzieci

obserwacja dzieci

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie
oferenta(-tóW);

realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku pubIicznego

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
pu blicznego;

3) oferent* /€fu+€i€ł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /+ałeea(-ją}* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* /-€+ef€.n€ł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /+aĘe$d* z opłacaniem należności z tytułu składek na
u bezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części ll 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
woii w imieniu oferentów)

Ludowy Klrib 5por"totvy
"NYsA" l(ŁAczYNA

Klaczyn"l 90,
5s_173 Rożtok.r

NlP: §84 25ż 90 18
tel,504 3ż6 i99

ma wieloletnie doŚwiadczenie w realizacji tego typu planowanych działań. Posiada niezbędne zasoby

zada nie.

Lp. :§3j,.lr"ai:Ęi]i u

t. Siatka na bramke 5x2-2szt. 400,00 40§,00

2. Rebounder 1 szt 750,00 ,ł5o,Q0 0,00

suma wszvstkich kosztów realizacii zadania 1150,00 1150,00 0,00


