
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnid wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślid niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  Bieg uliczny na dystansie 
półmaratonu. 

 
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 

 

Fundacja WROACTIV, KRS  0000 445 915 , 50-047 Wrocław, pl. Legionów 17/7, adres do korespondencji:  53-415 
Wrocław, ul. Zaporoska 81/12, NIP 897 178  7001, nr konta 97 2490 0005 0000 4530 1549 0594     
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnieo dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Danuta Pilarz-Małkiewicz, tel.  537 663 498, email: 
danka@wroactiv.pl 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 6 RST Półmaraton Świdnicki 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
20.10.2021 Data  

zakooczenia 
20.12.2021 

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

RST Półmaraton Świdnicki odbędzie się szósty raz w Świdnicy w dn. 6.11.2021. W ramach biegu zorganizowana  będzie 

Dzika Piątka dla mnie wprawionych biegaczy oraz biegi dla dzieci z roczników 2008-2016.  Przewidywana liczba 

uczestników to 1300 w półmaratonie, 250 – Dzika Piątka, 250 – biegi dla dzieci.  Dla wielu biegaczy będzie to start po 

dłuższej przerwie spowodowanej pandemią oraz podsumowujący sezon biegowego. Udział w zawodach utrwala 

potrzebę ruchu, spotkania ze znajomymi, sprawdzenie swoich możliwości na trasie półmaratonu. Rywalizacji z 

zawodnikami z Dolnego Śląska i przyjezdnych z innych regionów nie tylko Polski.  Wśród zawodników wielu przyjedzie z 

odległych województw jak również Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy. Bieg ma charakter otwarty, większośd jednak 

                                                 
1) 

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadao 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 byd dłuższy niż 90 dni.  

mailto:danka@wroactiv.pl


stanowią biegacze z Dolnego Śląska. W poprzedniej edycji półmaratonu (2019r) 32%  uczestników (398 osoby) to 

mieszkaocy powiatu Świdnickiego, 180 osób mieszkaocy Wrocławia, na mecie zameldowało się 91 mieszkaoców 

Wałbrzycha, 35 z  Dzierżoniowa, 32 z  Bielawy.  

W chwili obecnej swój udział na obu dystansach opłaciło 1311 zawodników w tym 308 mieszkaoców Świdnicy, 176 

mieszkaoców Wrocławia, 82 Wałbrzycha, 38 Oleśnicy, 35  Dzierżoniowa, 33 Strzegomia .  

W bieżącym roku zawodnicy startowad i  finiszowad będą na stadionie lekkoatletycznym na terenie OSIR w Świdnicy. 

Głównym celem zadania jest promowanie i upowszechnianie miasta Świdnicy, Dolnego Śląska oraz jego władz 

promujących sport oraz kulturę fizyczną. W ramach imprezy wyłonieni zostaną najlepsi w kategorii Open, w swoich 

kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji drużynowej. Odrębna klasyfikacją objecie zostaną mieszkaocy  powiatu 

świdnickiego, najlepsi pracownicy IT, oraz najlepsze drużyny. 

Wkładem osobowym będzie praca wolontariuszy. Do ich zadao należed będzie: przygotowanie pakietów,  

przygotowanie biura zawodów, weryfikacja zawodników w biurze zawodów, pomoc przy przeprowadzeniu zawodów:  

wydawanie medali, herbaty,  obsługa punktów 3 punktów żywnościowych na trasie biegu, zabezpieczenie trasy.    

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartośd 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wyłonienie najlepszych zawodników w 
kategoriach wskazanych w regulaminie 
pól maratonu .  

Ok. 1300  Wyniki zawodów, dokumentacja 
fotograficzna 

Wyłonienie najlepszych zawodników w 
klasyfikacji OPEN (Dzika Piątka) 

Ok. 250 Wyniki zawodów, dokumentacja 
fotograficzna 

 

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

Fundacja WROACTIV rozpoczęła działalność w 2013 r.  

 
Główne imprezy sportowe jakie do tej pory zrealizowaliśmy to:  7 edycji  Dziesiątki  WROACTIV (2014-2020) w której 
każdorazowo brało udział od 1300-1800 zawodników z Polski i Europy oraz 5  edycji RST Półmaratonu Świdnickiego 
(2015-2019) o podobnej liczbie uczestników. 
Jesteśmy pomysłodawcami i realizatorami  biegów dla dorosłych oraz dla dzieci o nieco mniejszym zasięgu (Bieg 
Przedszkolaka – 7 edycji, Rodzinny Bieg Mikołajowy - 4 edycje).  
Współpracujemy z Fundacją Wychowanie przez Sport  4 lat koordynując we Wrocławiu PKO Bieg Charytatywny.  
Wzięliśmy czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszej edycji Biegu Uniwersytetu Medycznego. 
 
Fundacja WROACTIV otrzymywała wcześniej środki  z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz na 

podstawie umowy o współpracy z Gminy Miasta Świdnica i Miejskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Piławie Górnej. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartośd 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Pakiet podstawowy dla zawodników 15.400  15.400 

2. Medale, statuetki 12.000  12.000 

3. Zabezpieczenie medyczne 1.400  1.400 



4. Pomiar czasu, nr startowe 1.000 3.000 4.000 

5. Zabezpieczenie sanitarne 2.000  2.000 

6. Posiłek dla zawodników, banany 6.000  6.000 

7. Płotki, projekt zabezpieczenia, 
elementy niezbędne (np tablice) 

8.000 2.000 10.000 

8. Kontrola antydopingowa 500 1.000 1.500 

9. Nagrody finansowe 9.800  9.800 

10. Promocja imprezy, grafik 3.000  3.000 

11. Wolontariat 3.300  3.300 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 62.400 6.000 68.400 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeo pieniężnych będzie się odbywad wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązao 

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. 

 

 
.................................................................                                                  Data,  Wrocław, 22.09.2021 
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeo  
woli w imieniu oferentów) 
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