
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 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, 
pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 Turystyka i krajoznawstwo 

 
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 Dynamika 
Forma prawna: fundacja 
KRS: 0000590629 
Adres siedziby: ul. Kręta 24/16, 50-233 Wrocław 
www.fundacjadynamika.pl 
Adres do korespondencji: ul. Kręta 24/16, 50-233 Wrocław 
fundacjadynamika@gmail.com 
tel. +48669062090 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Maria Piorun, +48669062090, fundacjadynamika@gmail.com 
 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Kajakowa jesieo 2020 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
17.10.2020 Data  

zakooczenia 
30.11.2020 

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

"Kajakowa jesieo 2020” to jednodniowy spływ kajakowy. 
Miejsce realizacji zadania:   Proponujemy dolnośląskie odcinki rzek: Oława, Widawa lub Odra.  Rzeki Dolnego Śląska posiadają 
zarówno walory krajoznawcze jak i wypoczynkowe idealne do uprawiania turystyki kajakowej. Wyżej wymienione rzeki nierzadko 
przepływają przez obszary chronione tj. parki krajobrazowe, Natura 2000 co dodatkowo podnosi ich atrakcyjnośd. Z uwagi na 
zmienną sytuację hydrologiczną (m.in. możliwe wzrosty stanów wód po intensywnych opadach) brak jest możliwości wskazania 

                                                 
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.  

http://www.fundacjadynamika.pl/


jednego cieku wodnego dla realizacji zadania. 
Grupę docelową stanowią mieszkaocy Dolnego Śląska. Spływ dostosowany będzie do możliwości osób w każdym wieku i na każdym 
poziomie zaawansowania. 
W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania turystyką aktywną. Jedną z form przeżywających swój 
„renesans” są spływy kajakowe. Kajakarstwo adresowane jest do osób w każdym wieku lubiących aktywne spędzanie czasu w 
naturalnych warunkach. Coraz więcej osób niebędących członkami sformalizowanych środowisk wodniackich, również wyraża chęd 
uczestnictwa w spływach kajakowych. Turystyczne uprawianie kajakarstwa, często wiąże się z przymusem wynajmu sprzętu. Jest on 
bardzo drogi w zakupie, a w przypadku jego posiadania sprawia kłopot z przechowywaniem i transportem. Uzyskane 
dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego umożliwi uczestnictwo w imprezie osób z różnych środowisk społecznych, 
w szczególności o niskich dochodach.  
Podstawowym aspektem uprawiania turystyki wodnej jest bezpieczeostwo. Nasza fundacja kładzie nacisk na podnoszenie 
świadomości ludzi w tej materii, aby zapobiegad niebezpiecznym zdarzeniom. Nad bezpieczeostwem uczestników czuwad będzie 
wykwalifikowana kadra instruktorska oraz ratownicy wodni. 
Fundacja kładzie także nacisk na przeciwdziałanie degradacji środowiska. Uczestnicy spływów mają coraz większą świadomośd 
ekologiczną oraz czują potrzebę aktywnego włączenia się w proces dbałości o środowisko – oczyszczenie rzek. Podczas spływu 
zapewnione zostaną środki do bezpiecznego zalegających w rzece śmieci. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartośd 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Ożywienie turystyczne rzek regionu Realizacja spływu  Lista obecności 

Ukazanie możliwości uprawiania turystyki 
kajakowej na terenie Dolnego Śląska 

Realizacja spływu Lista obecności 

Zwiększenie liczby mieszkaoców 
województwa dolnośląskiego uprawiających 
turystykę aktywną 

Realizacja spływu dla 30 osób 
łącznie 

Lista obecności 

Podniesienie świadomości bezpiecznego 
uprawiania turystyki kajakowej 

Przeprowadzenie szkolenia 
kajakowych wraz z 
omówieniem zasad 
bezpieczeostwa  kajakowych 

Lista obecności 

Wypromowanie walorów turystycznych rzek 
Dolnego Śląska 

Realizacja spływu Lista obecności 

Ożywienie turystyczne rzek regionu Realizacja spływu Lista obecności 
 

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

Fundacja Dynamika działa od 2015 roku. Podejmuje działania z zakresu: 
– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki 
– organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i programów promujących aktywny tryb życia; 
– działania w zakresie edukacji ekologicznej; 
– podejmowanie działao na rzecz osób niepełnosprawnych 
– podejmowanie działao na rzecz integracji różnych środowisk społecznych 
– uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej. 
Zadania publiczne zrealizowane z udziałem środków Województwa Dolnośląskiego oraz PFRON:  
1) „Kajakowy Poligon – Bystrzyca 2016” Umowa nr DZ-S/217/2016 z dnia 10 marca 2016 r. 
2) "Dolnoślązaki na kajaki 2016" Umowa nr DZ-S/216/2016 z dnia 15 marca 2016 r. 
3) "Kajakiem po Odrze" Umowa nr DS-N/60/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. 
4) „Kajakowy Poligon – Bystrzyca 2017” Umowa nr DG-S/204/2018 z dnia 28 marca 2017 r. 
5) "Dolnoślązaki na kajaki 2017" Umowa nr nr DG-S/203/2018 z dnia 28 marca 2017 r. 
6) "Kajakiem po Odrze 2017" Umowa nr DS-N/67/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. 
7) „Kajakowy Poligon – Bystrzyca 2018” Umowa nr DG-S/28/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. 
8) "Dolnoślązaki na kajaki 2018" Umowa nr nr DG-S/27/2018 z dnia 05 lutego 2018 r. 
9) Kajakiem przez Dolny Śląsk Umowa Nr DS-N/250/2018 z dnia 07 maja 2018r. 
10) "Kajakiem po Odrze 2018" Umowa nr DS-N/72/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r. 
11) „Kajakowy Poligon – Bystrzyca 2019” Umowa nr DR-T/44/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
12) "Dolnoślązaki na kajaki 2019" Umowa nr nr DR-T/45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
13) "Kajakiem po Odrze 2019" Umowa nr DS-R/118/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. 



Zasoby rzeczowe - do realizacji zadania przewidujemy wykorzystanie siedziby fundacji oraz niezbędnego sprzętu biurowego, a także 
pojazdów prywatnych członków fundacji.  
Zasoby kadrowe - osoby obsługujące imprezy posiadają niezbędne kwalifikacje, wykonują zadania wg najnowszych wymagao 
pedagogicznych i zdrowotnych, przy zachowaniu należytej dbałości o życie i zdrowie. Zasoby kadrowe zasilą: instruktorzy 
kajakarstwa, ratownicy wodni oraz osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez. 

 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartośd 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Objazd trasy spływu 200,00   

2. Wynajem sprzętu kajakowego wraz z 
dowozem 

2200,00   

3. Obsługa sprzętu: instruktorska, 
ratownicza, techniczna 

1500,00   

4. Ubezpieczenie uczestników spływu 60,00   

5. Organizacja ogniska/prowiant 500,00   

6. Działania administracyjne 540,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000,00 5000,00 0,00 

 
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. 

 

 
Maria Piorun                                                             Data 05.10.2020r. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionychdo składania oświadczeo  
woli w imieniuoferentów) 
  


