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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
0 1. 09. 2021

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: ...^4
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie^niopobioranio*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA

2. Rodzaj zadania publicznego1’ 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 oferenta: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Forma prawna: Stowarzyszenie,
Numer w KRS: KRS 0000 109 984,
Adres siedziby: Ul. Bracka 5/10, 00-501 Warszawa
Adres do korespondencji: Polski Związek Emerytów Rencistów 1 Inwalidów - Oddział Rejonowy w Rawie
Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c
Adres e-mail: pzerii_rawa@wp.pl
Strona www: brak
Nr telefonu: 605 071655

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

Prezes PZERil: Zofia Nester
tel: 726 192 483

adres e-mail: zofianesterl@onet.pl
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego LICZMY NA SENIORÓW

2. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 
rozpoczęcia

01.10. 2021 r. Data 
zakończenia

30. 12. 2021 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W ramach realizacji zadania publicznego „LICZMY NA SENIORÓW" przewidujemy:

1. Konkurs sportowy z okazji 700-lecia Rawy Mazowieckiej przeprowadzony w dwóch dyscyplinach:

1.1 Rajd rowerowy dookoła zalewu (min. 15 uczestników)

1.2 Rzut piłką koszykową do kosza (min. 15 uczestników)

W konkursie może wziąć udział każdy członek PZERil. Chęć uczestnictwa będzie można zgłaszać w biurze 

związku od 01 do 08 października 2021r. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów odpowiedzialne 

będą zespoły osób wybrane przez Zarząd Związku. Zwycięzcy konkursów (w każdym konkursie jedna osoba)

11 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.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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otrzymają nagrody. Podsumowanie wyników konkursu połączone z poczęstunkiem odbędzie się w lokalu 

Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Miejsce realizacji zadania: Biuro PZERil, Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 6c (budynek MDK)

Miejsce organizacji wydarzenia: boisko i ścieżka pieszo-rowerowa przy zalewie w Rawie Mazowieckiej oraz 

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 12, Rawa Mazowiecka

Termin wydarzenia: od 10.10.2021 r. do 31.10.2021r. Ze względu na zagrożenie kolejną falą pandemii termin 

konkursu może ulec zmianie.

2. Konkurs historyczny wiedzy o Rawie Mazowieckiej na 700-lecie Rawy Mazowieckiej.

W konkursie może wziąć udział min. 10 emerytów. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w biurze 

związku od 01 do 15.10.2021 r. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna będzie 

komisja konkursowa wybrana przez Zarząd Związku. Trzy osoby, które wykażą się największą wiedzą z historii 

miasta, otrzymają nagrody. Dla uczestników i organizatorów konkursu zapewniony będzie poczęstunek.

Miejsce realizacji zadania: Biuro PZERil, Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 6c (budynek MDK)

Miejsce organizacji wydarzenia: Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 12, Rawa 

Mazowiecka

Termin wydarzenia - od 18.10 do 15.11.2021r. Ze względu na zagrożenie kolejną falą pandemii termin 

konkursu może ulec zmianie.

3. Organizacja Światowego Dnia Seniora.

Celem organizowanego wydarzenia jest integracja środowiska seniorów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Miejsce realizacji zadania publicznego: Biuro PZERil, Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 6c (budynek MDK) 

Miejsce organizacji wydarzenia - lokal gastronomiczny na terenie Rawy Mazowieckiej.

Termin wydarzenia: 01-31 października 2021 r. Ze względu na zagrożenie kolejną falą pandemii termin 

wydarzenia może ulec zmianie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

1.1. Przeprowadzenie rajdu
rowerowego dookoła zalewu

Liczba uczestników - min. 
15 osób

Lista zgłoszeń
Lista nagród

1.2. Przeprowadzenie konkursu 
rzutów piłką koszykową do kosza

Liczba uczestników - min. 
15 osób

Lista zgłoszeń
Lista nagród

2. Przeprowadzenie konkursu 
historycznego o Rawie Mazowieckiej

Liczba uczestników - min. 
10 osób

Lista zgłoszeń
Pytania konkursowe
Lista nagród
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3. Integracja seniorów biorących 
udział w Światowym Dniu 
Seniora

Liczba uczestników - min. 
50 osób

Lista uczestników

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów - Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej jest organizacją 

zrzeszającą seniorów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka. Obecnie mamy ponad 486 członków i ich liczba z roku 

na rok systematycznie wzrasta.

Do tradycji działalności związku wpisały się następujące przedsięwzięcia: Spotkanie Opłatkowo- Noworoczne 

(wspólne kolędowanie), Walentynki, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Inwalidy, turnusy rehabilitacyjno- 

wypoczynkowe, pielgrzymki autokarowe, Światowy Dzień Seniora.

W 2019 roku utworzyliśmy Chór Seniorów (składający się z 22 osób), który jest realizacją zadania publicznego 

na podstawie RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH. W 2019 roku 

Chór Seniorów wystąpił na Wojewódzkich Dniach Seniora w Łowiczu, Dożynkach Powiatowych w Rawie 

Mazowieckiej, Rawskich Mikołajkach i Rawskiej Wigilii. W zeszłym oraz obecnym roku nasz Chór koncertował 

w altanie parku w Rawie Mazowieckiej. Powyższe działania były realizowane we współpracy z administracją 

publiczną.

W roku 2020 korzystaliśmy z dofinansowania z Gminy Rawa Mazowiecka na realizację zadania publicznego w 

zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „SENIOR POTRAFI". W ramach zadania zostały 

zakupione nagrody dla uczestników „Konkursu na własnoręcznie wykonane ozdoby" oraz usługa cateringowa 

na Światowy Dzień Seniora.

Zasoby osobowe przewidziane do realizacji zadania: Prezes, Skarbnik, Sekretarz. Wyżej wymienione osoby nie 

pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.

Przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania organizacji Światowego Dnia Seniora (50 osób x 20,00 zł 

= 1000,00 zł)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Nagrody dla uczestników 
konkursu sportowego i 
historycznego

600 ,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

2. Napoje i artykuły spożywcze na 
poczęstunek w czasie 
konkursów

400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

3. Usługa cateringowa na 
Światowy Dzień Seniora

2000,00 zł 1000,00 zł 1000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3000,00 zł 2000,00 zł 1000,00 zł
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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.PRZEWODNICZĄCA ZARZĄLń . I

it £)

..Ne sten

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

Polski Zw.Em.R. i In. 
Oddział Rejonowy 

Rawa Mazowiecka 
ul. Krakowska 6 c
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