
Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR

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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
    do którego jest adresowana oferta 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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 Dumni z Lubina; KRS 0000693349
ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin
adres do korespondencji: ul. Jesionowa 3/4, 59-300 Lubin
BNP Paribas Bank Polska PL43 1600 1462 1873 7124 1000 0001

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

Łukasz Lemanik
tel.  884 085 683
e-mail: kontakt@dumnizlubina.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania publicznego  Armia Fight 1 Łączy nas sport

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 11.12.2021 Data 

zakończenia 31.12.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Turniej Armia Fight 1 ma charakter imprezy sportowej skierowanej zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych. Podczas gali odbędzie się około 50 walk amatorskich.
Do rywalizacji staną amatorzy sportów walki z całej Polski. Patronat nad imprezą objął Polski Związek Kickboxingu.
Głównym celem imprezy jest zachęcenie młodzieży, ale również i osób dorosłych do uprawiania szeroko pojętej aktywności fizycznej. Chcemy pokazać ze hasło ,,Sport
to Zdrowie” to nie jedynie frazes a coś prawdziwego. Szczególnie teraz w dobie Covid 19 powinniśmy wzmacniać swoja odporność poprzez aktywność fizyczną.
Mimo iż event to sportowa rywalizacja na ringu w formule walk K- 1 naszym celem jest zwrócenie uwagi na wszelką aktywność taka jak jogging, pływanie, rolki, trening
w klubie fitness czy na macie w fight klubie jest dla naszej kondycji fizycznej i psychicznej bardzo istotny.
Impreza odbędzie się 11 grudnia 2021 r. w Sali sportowej przy SP 14 w Lubinie, obiekt umożliwia udział w wydarzeniu osobom niepełnosprawnym. Adresowany jest do
zawodników, którzy amatorsko trenują różne style walk w klubach sportowych na terenie Dolnego Śląska. Walki będą prowadzone pod nadzorem i oceną sędziów z
Polskiego Związku Kickboxingu. Dwie kategorie wiekowe: juniorzy do lat 18 i seniorzy. Jeśli chodzi o wagę to dobór wagowy -zawodnik walczy z zawodnikiem o tej
samej wadze. Na miejscu będzie zapewnione opieka medyczna i obecność karetki. Impreza promowana jest za pomocą mediów, social mediów, klubów sportowych.
Podczas imprezy zostaną spełnione, obowiązujące na dzień organizacji wydarzenia, wymogi sanitarne określone w przepisach powszechnie obowiązujących.

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. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Ilość rozegranych walk min. 45 Harmonogram imprezy
Ilość kibiców ok. 300 Fotorelacja, media
Organizacja imprezy 1 dzień, 

min. 10 godzin, 
100 uczestników

Harmonogram imprezy, fotorelacja, social 
media/media

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

Organizacja  imprez  m.in.:  wystaw  o  powstaniu  warszawskim  i  polskim państwie  podziemnym,  kina  plenerowego  w Chocianowie,
koncertów lokalnych artystów, wystaw o ptakach Powiatu Lubińskiego oraz poświęconej Zespołowi Pieśni i Tańca Gwarkowie.
Współorganizacja akcji medialnych wespół z Policją dotyczących podnoszenia świadomości z udziału obywateli w zakresie współpracy z
Policją oraz wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne.
Turniej FIFA 2019, Marcin Gortat Camp 2018, Trening z Chodakowską w Lubinie 2018, Trening z Qczajem 2019 i 2021, Mistrzostwa w Tenisie
Stołowym 2020, Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

1 Nagrody, medale 6.980,25

2 księgowość 246,00

3 Hala 2.773,65

4 Organizacja (sędziowie, karetka, ring, sprzęt dla 
zawodników, promocja, dyplomy, obsługa, 
poczęstunek)

23.000,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 32.999,90 9.999,90 23.000,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), 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.

.................................................................                                                  Data 25.11.2021 r.
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)
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