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

Prezydent Miasta Suwałk

2. Rodzaj zadania publicznego1)

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

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 Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000051648, Kod pocztowy: 16-400, Poczta: Suwałki, Miejscowość: Suwałki, Ulica:
Prymasa Stefana Wyszyńskiego , Numer posesji: 3, Województwo: podlaskie, Powiat: Suwałki, Gmina: m. Suwałki,
Strona www: http://salos.suwalki.pl/nowa/, Adres e-mail: ulanowiczd@wp.pl, Numer telefonu: 604 757 604 ,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

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

Michał Dariusz Paruch
Adres e-mail: michalpar@o2.pl Telefon: 500 171 718

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Suwałki Marsz! - rozwój i wspieranie aktywności fizycznej seniorów

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

05.07.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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12.07.2019

Opis zadania
6 lipca w Suwałkach odbędzie się IV edycja wydarzenia pn. RESO Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania. W ramach
wydarzenia przeprowadzony zostanie Suwałki Marsz! - marsz Nordic Walking dla suwalskich seniorów. Będzie to już
kolejna edycja marszu, który cieszy się wśród suwalskich seniorów ogromną popularnością. Suwałki Marsz! przebiegać
będzie głównymi ulicami Suwałk. Coroczne wydarzenia cieszyły się dotychczas ogromną popularnością wśród uczestników
jak również kibiców. Tegoroczne wydarzenie ma szansę na równie duże zainteresowanie docelowej grupy społecznej suwalskich seniorów. Suwałki Marsz! to szansa dla seniorów na aktywne spędzenie czasu wolnego a jednocześnie
pokazanie się szerszej publiczności jako osób aktywnych. W ramach Suwałk Marsz! Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej "SL SALOS" planuje następujące działania:
- zakup numerów startowych oraz koszulek dla uczestników Suwałki Marsz!, które jako garderoba sportowa są niezbędne
do uprawiania aktywności ruchowej (zostaną przekazane podczas rejestracji zawodników);
- zakup pamiątkowych medali dla wszystkich uczestników wydarzenia, które wręczone zostaną na mecie wszystkim
zawodnikom, którzy ukończą Suwałki Marsz!;
- zakup artykułów spożywczych (owoce, woda) niezbędnych do nawodnienia organizmu w czasie i po wydarzeniu;
- opłata za wyżywienie w strefie kibica - posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników wydarzenia, który zostanie
wydany uczestnikom po wydarzeniu.
Podczas marszu Nordic Walking angażowane są mięśnie ramion, pleców, brzucha oraz klatki piersiowej, co pomaga w
podtrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Regularne spacery z kijkami Nordic Walking poprawiają pracę układu krążenia,
zmniejszają ciśnienie tętnicze a także obniżają poziom cukru i cholesterolu we krwi. Dyscyplina ta jest w szczególności
polecana osobom starszym, które powinny postawić na sport odciążający stawy. Nordic Walking to sport, który świetnie
wkomponowuje się w aktywne życie seniorów. Niewielki wysiłek fizyczny, dla którego uprawiania właściwie nie istnieją
żadne przeciwwskazania zdrowotne, to jednocześnie sport towarzyszki, aktywizujący seniorów w codziennym życiu
Miejsce realizacji
Suwałki Marsz! odbędzie się w ramach wydarzenia "RESO Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania". Start marszu
organizatorzy zaplanowali około godziny 19:30. Trasa tegorocznego marszu przebiegać będzie ulicami Suwałk. Start
nastąpi na Placu Marii Konopnickiej, na wysokości sklepu Rossmann. Następnie uczestnicy przejdą ulicami: Noniewicza Wigierską - Kościuszki - Chłodna - Plac Marii Konopnickiej (meta znajdzie się w centralnym miejscu na Placu Marii
Konopnickiej).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zwiększenie systematycznej aktywności
fizycznej wśród seniorów

80

Komunikat biura zawodów (lista
startowa)

Prezentowanie seniorów jako aktywnej grupy
społecznej mieszkańcom Suwałk

1

Fotorelacja z wydarzenia/materiały
prasowe

Kampania społeczna promująca zdrowy styl
życia poprzez organizację wydarzenia

1

Fotorelacja z wydarzenia/materiały
prasowe

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
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego jednym z celów jest
wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych
związanych z realizacją celów statutowych.
Ponadto do celów statutowych organizacji należy m.in. integrowanie środowisk, ruchów, grup społecznych – z pełnym
zachowaniem tożsamości jak również promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
Stowarzyszenie działa od 1993 roku.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Oferent posiada doświadczenie w realizacji działań planowanych w ofercie. W 2018 roku realizował zadanie publiczne tj.
"Suwałki Marsz! - rozwój i wspieranie aktywności fizycznej seniorów", którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z
zadaniem objętym niniejszą ofertą.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Praca wolontariuszy przy organizacji zadania - 10 wolontariuszy.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Zakup elementów odzieży sportowej,
niezbędnej do uprawiania aktywności fizycznej,
w tym startu w Suwałki Marsz! dla pierwszych
50 osób

1500,0

2.

Zakup pamiątkowego medalu dla wszystkich
uczestników Suwałki Marsz! - 80 osób

1600,0

3.

Zakup artykułów spożywczych niezbędnych do
strefy nawadniania oraz żywienia podczas
Suwałki Marsz! dla 80 uczestników

400,0

4.

Posiłek regeneracyjny w strefie kibicowania dla
wszystkich uczestników, którzy ukończą
Suwałki Marsz! - 80 osób

400,0

5.

Zakup koszulek dla wolontariuszy
obsługujących wydarzenie - 10 osób

200,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

4100,0

Z innych źródeł

4100,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.

Kopia wyciągu z innego rejestru lub ewidencji (fakultatywny - niezłożony)

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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