Mszczonów, dn 07,01,20]9r,

OCŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Pelna nazwa zamawiającego: Burmistrz Mszczonorla
Jcdnostka plowadzaca spra$ę: ośrodek sportu i R€kr€acji

lY M§zczonowie

Telefon: 0.16 857 87 81
]nlbnnu]ę, ze v.r,niku os}oszenia otwartcgo konkursu oiań na rea]izację zadania publicznego ż żakrcsu
lvspierania i upo$szcchniaDia ku]tur} fizycznej i spofu w obsuarach sżko]enia dżiecj i młodzież}!v poszczególn}ch
dysc} plinach Sporto!v}ch \!vbrano naslępujące ofety:

-

Kltrb sportorvJ ,!Mszczonowianka'! przyżnana k\lota na realizację zadania 237,500,- GIo§nic: dwicście
nzydzieści Siedenr t)sięc),pięćset zło|,ch), Ternrin realizacji zadania ] i0.0].20]9., l:1,12,20l9r
_ Ludov] Klub sportow} ,j osuchów' - przrznana kwora Da .calizację zadania 61.700,- (s]o\łnie: sześćdziesialjeden
lysięc}, Siedemset zlolych), Tcnnjn rea]izacji zadania ] l0,0 1.2019r, l.ł, l 2,20l 9r
Lekkoatlctyka

,

Ludowy Klub sportowy

o§uchów"_ przłznana k§,ota na realizację zadania s1.000,- (slownieipjęćdziesiatjeden
: ] 0,0 1,201 9r t4, 12,:0l 9r

"
t)sicc} żłotych), Tennin rea]izacji zadania
piłkżsjatkosa

U Ks .,olimpijczi,k 2008" prłznana klvota na realj,acj
Ternr rcaliżacjizadania: ]0,01.20]9r ]4,12,20l9.

e

7adania 40,000,-

(S

lorvnie: czterdżieścit} § ięcy Zlot] ch )

Hokej na tr,\yie

- UKs ,,Lutkówla"

pr7]znana kwota na realiżac]e zadan ia ,l0.000,- (słow]lie: czterdzieści tysięc)r żlotych ) Temin

-

lealiżacji Zadania : l0,0 1,20]

9l,

l4, l 2.20l 9r

cheerlźder§
_

sto\tarzrszenie Kultur} Fizycznej FRESH " - przYżnana k\lola na.ealjzację zadania 25,000,ięcy ż}olych ) 1elmin lealizacj i zadania ] l0.0].20l9r, l4.12.20l9r

zl (s}o

niei

dlvadzieśc ia pięć t}s
Koszt. kówka

UKS ,,olimpijczyk

2008"

Termin realizacii Zadanja :

l

przvznana kwota na realizację zadania l5.000,_ (słownie: pięrnaście t}sjęc} złol},ch )

0.01,20l9r,

1,1,

l2.20l9r

Piłka ręczna
_ UKS ,.olimpijcz} k

l'e nin lealizac ii

2008" prz]znana kwota na rćalizację
ia : ]0,0],20]9l ]4,12,]0l9r

żadaiia l0,000,- (sIownie: dziesięć tysi§cy zlotych)

żadan

Tenh stolow!
-

UKs ,,Lutkós,ka" prłZlana kllota

realiżacji zadatia : ] 0,01,20

l9l,

na realizacię Zadania l6.000,- (slownic] 9żcslraściet)§ięc} złotych ) Temlin

l,ł, l2.20

l9r

Nauka plywania

,

UKS ,,olimpijcz! k 2008j' plż}znana kłota Da Iealizacje żadania l1.r(]Oj- Głownie: j edenaśc ie t}Siecy

Złolych )'lei,mill realizacj i zadan ia : l0.0l,20] 9r,

-

Sto

],1,]2,20]9r

BUIy,lśTz
rngr

iń.

Józ?f GneĄrż Kufeh

