
Burmistrz Miasta Kotra
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek I

tel.: 6327208 1 0; fax: 632722984
www.kolo.pl ; e-mail : burmistrz@kolo.pl

os.525.8.2021 Kolo, dn. 19.11.2021 r.

Dotyczy: ogloszenia o mozliwo6ci zglaszania uwag do oferty zloilonej przez Miqdiryszkolny
Uczniowski Klub Sportowy Huragan Kolo w trybie art, l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 19.11.2021 r. do Urzgdu Miejskiego w Kole wptyngla ofefta zlo\ona przez Migdzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy Huragan Kolo na realizacjE zadania publicznego ,,Mikolajkowe
nurkowanie na Plywalni Miejskiej w Kole". Wobec powyzszego zamieszcza sig ofertg
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kole oraz na
stronie internetowej www.kolo.pl.

Informujg, 2e zgodnie z afi. l9a ust. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie mozna zglaszad uwagi dotyczqce zgloszonej oferty. Uwagi mozna
sklada6 pisemnie w Urzgdzie Miejskim w Kole w Punkcie Obslugi Mieszkafica lub drog4
pocztowq na adres Urzqd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1,62-600 Kolo do 26.11.2021 r.
(decyduje data wplyvu do Urzgdu).

wsrwA -.,4-L4-,-*12

Brzezitiski



MTEDZYSZKOLNY
UCZNIOWSKI

KLUB SPORTOWY

,,H[JRAGAN,,KOI.O
ul. Kolejowa 7, 62{00 Koto

NIP 666.211-38{7, R. 353464882

Zal qczniki d o r o zp or zqdze ni a

Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku

Publicznego z dnia 24 pa2dziernika 201 B r. (poz. 2055)

Zalqczniknr 1

U P ROSZCZONA OFE RTA REALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN EGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania ofcfty:
Ofertq nale2y wypelnii wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
oraz w przypisach.

Taznaczenie gwiazdkE, np.:,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y skredlii
prawidlowq. Przyktad:,,pobieranie*/niepebie+anie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

KOLE

s$$#Jr$lJJ&a$t&p L N A

19. LtS, 2021Wptynqlo

llodi zal.

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Miqdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy HURAGAN Kolo
UKS

wpis do ewidencji UKS prowadzonej przez starostwo powiatowe w Kole pod nr 44
uf . Kolejowa 7,62-600 Kolo
strona WWW. BRAK

adres do korespondencji: ul. Kolejowa 7, 62-600 Kolo
e-mail: huragan.kolo@gmail.com
nr telefonu: BRAK

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyja5nief dotyczqcych oferty (np. imiq i

nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Michal Oczkowski
nrtel.501 292337
oczkowski. michal@wp.pl

Szwast Jacek
nrtel,596 428683

,,Mikolajkowe nurkowanie na ptywalniMiejskiej w Kole,,

Data rozpoczqcia

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

Zadanie ,,Mikolaikowe nurkowanie na Plywalni Mieiskiej w Kole" bqdzie potegalo na zorganizowaniu na plywalni
Miejskiej w Kole zajqi nurkowania dla dzieci, mlodzie2y oraz doroslych z terenu Gminy Miejskiej Kolo dla trzech grup -
po 15 os6b kailda, w sumie 45 os6b. Wej6cie na basen o pelnej godzinie, wyj6cie po 50 minutach.
W ramach zajq6 ka2dy z uczestnik6w zajqd zostanie poinstruowany o zasadach bezpiecze6stwa zwiEzanvch z

11
Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadarl okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku
publicznego I o wolontariacie (Dz. U. t2OtB r. poz. 450, z p6in. zm.).
Termin realizacji zadania nie mo2e byd dtu2szy nii 90 dni.

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego iest adresowana oferta

Wspieranie i

zadaniaI lt.

1. Tytul zadania
publicznego

2. Termin realizacji

zadania publiczneeo2) 29.3.1.2021.
Data

zakohczenia
12.L2.202L

Zakres



nurkowaniem, a nastepnie w asy6cie instruktora przeptynie ok. 2 dlugo6ci basenu. Nastqpnie nastqpi zamiana os6b.
osoby kt6re bqdq czekad na nurkowanie, lub beda ju2 po, bqdq pod opiekq instruktora w niecce rekreacyjnej lub w
du2ym basenie.
Nab6r na zajqcia z nurkowania bqdzie przeprowadzony po rozpowszechnieniu informacjio zadaniu. Decyduje kolejno6d
zgloszeri.

W ramach zadania poniesiemy koszty zwiqzane z:

a) Kosztami korzystania z Ptywalni przez uczestnik6w zadania:

45 os. x th = 45 h x 7,00 zl = 315,00 zl

b) Kosztami korzystania z Plywalni przez obslugq:

4 os x 3h = L2 h x 7,00 zt = 84,00 zl

1 os. obslug ujgca / przygotowujqca sprzqt na widowni

c) Wynajqciem osprzqtu do nurkowania: 900,00 zt

d) Wynagrodzeniem obslugi:

5 os. x 3h x 100,00 zl = L5 h x 10O00 zl= 1 500,00 zl

e) Zakupem ustnik6w dla uczestnik6w zajqi (2 szt. rezerwowe):

45 os.+ 2 rezennrowe x 29,00 zl = L363,00 zl

f) Zakupem stodkiego upominku dla ka2dego uczestnika zajqd + bitet wstqpu na ptywalniq:

45 os. x 6,00 zl = 27O,OQ zl 
]

45 os. xL4,0O zt = 630,00 zl

g) Opracowanie projektu plakatu: 50,00 zl

h) Srodkami ochrony (rqkawiczkijednorazowe do zmiany ustnik6w): Lo,oO zl.

tqczny koszt zadani a: 5.L22,OO zl.

Zajqcia z nurkowania bqdq dla uczestnik6w bezplatne.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Orga n izacja zajqe, z nu rkowa n ia
na Ptywalni Miejskiej w Kole

- lista obecno6ci,
- fotorelacja
- plakat

5.Kr6tkacharakterystykaoferenta,jegodo6wiadczeniawreatizacjidzialariRtanowanyi
wykorzystane w realizacii zadania

od2015rokuKlubzlicznymisukcesamiprowadzizajqciagrupowejnauki,oost<onatenia@
lnstruktorzy prowadzqcy zajqcia w Klubie posiadajq uprawnienia do prowadzenia zajq6 nurkowania.



lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warto5d
PLN

Z dotacji Z innych
fr6del

I Bilet wstepu uczestnik6w 315,00
2. Bilet wstepu obslusi 84,00

Wynajem osprzqtu do nurkowania 900,00
4. Wynagrodzenie obstugi 1 500,00
5. Zakup ustnik6w I 363,00
6. Upominek - zakup slodkoSci- Mikolai 270,00

Upominek - zakup biletu basenowego 630,00
8. Opracowanie projektu plakatu 50,00
9. Rqkawiczki jednorazowe 10,00

Suma wszystkich koszt6w realizacii zzdania 5122,00

V. OSwiadczenia

O$wiadczam(-my), 2e:

L) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnoici po2ytku publicznego
oferenta(-t6w);

2) pobieranie iwiadczeri pieniqZnych bqdzie siq odbywad wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dziatalno6ci po2ytku
publicznego;

3) oferent* / efureneit sktadajqcy niniejszq ofurtq nie zalega{-jE)* / zateg+rq}3 z optacaniem nale2nojci z fftutu zobowiqzari
podatkowych;

4)oferent*/efureaeitskladajqcyniniejszqofertQniezalega(-jq)*ffizoplacaniemnale2no5ciztytuluskladekna
u bezpieczenia spoleczne;

5)danezawartewczq5cillniniejszejofertysqzgodnez@/innqwta5ciwqewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym ifaktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczA te dane, zto2yly stosowne o5wiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prezes

*ly:Xysubsporro*y
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(podpis osoby upowa2nionej lub
os6b upowa2nionych do skladania


