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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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: Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000456462, Kod pocztowy: 09-400, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Bielska , Numer posesji: 57A, Numer lokalu:
203, Województwo:mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock, Strona www: www.ambitni.org.pl, Adres e-mail:
biuro.ambitni@gmail.com, Numer telefonu: 502984568,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Karolina Truszkowska
 
Adres e-mail: k.truszkowska44@gmail.com Telefon: 506 486 406

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Bzykająca Pasieka"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.10.2019 Data
zakończenia

31.12.2019

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

Zadanie dotyczy zorganizowania spotkania o charakterze edukacyjnym, na którym zostanie omówiona rola pszczół w
środowisku naturalnym oraz propagowanie rolnictwa ekologicznego. Udział w spotkaniu będzie miał charakter całkowicie
darmowy i skierowany będzie do młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, kształcącej w zawodzie
technika żywienia i usług gastronomicznych. Przewidywany jest udział 160 osób. Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie
młodzieży z terenu gminy miejsko-wiejskiej z powiatu płockiego wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym związanym z
tematyką rolnictwa ekologicznego, upowszechnieniem wiedzy o roli rodzin pszczelich w środowisku naturalnym oraz
przedstawienie zawodu pszczelarza. Spotkanie edukacyjne poprowadzi specjalista w dziedzinie pszczelarstwa z
wieloletnim doświadczeniem, prowadzący Pasiekę Bartnik Mazowiecki, która została wpisana na listę Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsza. Głównym celem projektu jest zorganizowanie spotkania edukacyjnego w zakresie rolnictwa
ekologicznego oraz zaprezentowanie roli zapylaczy na tle środowiska naturalnego w wymiarze regionalnym i lokalnym.
Ponadto celem spotkania jest propagowanie zawodu pszczelarza wśród młodzieży, a w przyszłości powstanie nowych
pasiek w regionie, co będzie skutkowało wzrostem populacji pszczół. Podczas prelekcji zostaną przybliżone młodzieży
tematy związane z życiem pszczół, zawodem pszczelarza jako trendu na ekologię, rodzajem produktów pszczelich i ich
właściwościach leczniczych oraz propagowaniem pszczelarstwa jako zawodu promującego ideę odnowy wsi. W trakcie
spotkania dla wszystkich uczestników przewidziana jest degustacja miodów różnego rodzaju. Planowany termin zadania
to październik-listopad 2019 roku, wydarzenie odbędzie się w budynku należącym do Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie. Informacja o wydarzeniu będzie wywieszona przed salą, w której odbędzie się spotkanie. W trakcie
spotkania będzie zapewniony poczęstunek. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny i dostępny dla wszystkich jego
uczestników. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzyma słoik miodu z logo Mazowsza oraz certyfikat
uczestnictwa. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest również prezent podsumowujący spotkanie - Książeczka
opisująca rodzaje miodów oraz ich właściwości, a także ciekawostki dotyczące życia pszczół ( opracowana przez specjalistę
z doświadczeniem), która z pewnością przyda się na co dzień.

Cele szczegółowe:
- propagowanie rolnictwa ekologiczne go wśród młodzieży z terenu gminy miejsko-wiejskiej;
- upowszechnienie wśród młodych ludzi roli pszczół w środowisku naturalnym;
- wzrost zainteresowania uczniów wybranej szkoły zawodem pszczelarza i wytwarzaniem żywności ekologicznej;
- kreowanie wizerunku Mazowsza, jako województwa atrakcyjnego pod względem rozwoju rolnictwa ekologicznego;
- chęć poznania życia rodziny pszczelej, co w przyszłości może skutkować podjęciem pracy pszczelarza;
- przedstawienie leczniczych właściwości produktów ekologicznych.

Miejsce realizacji

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
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Uczestnicy spotkania edukacyjnego "Bzykająca
pasieka" zdobędą wiedzę na temat:
-promowanie rolnictwa ekologicznego;
-upowszechniania pszczelarstwa na terenie
Mazowsza; -zwiększenia świadomości
młodzieży na temat poprawy warunków życia
rodzin pszczelich; -aktywizacja młodzieży z
terenu Mazowsza;
-zachęcenia młodych ludzi do podjęcia w
przyszłości zawodu pszczelarza;
-promocji żywności ekologicznej i regionalnej; -
zwiększenia świadomości młodzieży na temat
leczniczych właściwości miodu;
-zapoznania i zainteresowania uczniów szkoły z
terenu gminy miejsko-wiejskiej procesem
powstawania miodu; -ukierunkowania młodych
ludzi na wspieranie przedsięwzięć promujących
wykorzystywanie produktów ekologicznych i
regionalnych.

200 uczestników - lista obecności;
- zdjęcia;
- prezentacja multimedialna;
- scenariusz spotkania
edukacyjnego;
- ankieta podsumowująca
- certyfikat uczestnictwa
- pamiątkowa książeczka z logo
Mazowsza.

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie powstało, żeby rozwijać pasje braci studenckiej oraz wspierać działania w zakresie inicjowania i wspierania
przedsięwzięć lokalnej społeczności. Od tego czasu wspiera studentów i absolwentów swoim doświadczeniem i zaszczepia
podstawowe wartości pracy społecznej, rozwija umiejętność komunikacji interpersonalnej, czy ogólnie pojętej
odpowiedzialności za siebie i za innych ludzi. Od chwili założenia stowarzyszenie zrealizowało i współorganizowało wiele
projektów o charakterze szkoleniowym, kulturalnym, sportowym, jak również charytatywnym, a jego odbiorcami było
kilkadziesiąt tysięcy osób. W czerwcu 2015 roku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy oraz
potrzeby podnoszenia jakość dydaktyki w całym kraju, postanowiliśmy wyspecjalizować się w efektywnym wspieraniu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania,
aktywizowania oraz rozwijania zainteresowań braci studenckiej. Obecnie nasza organizacja należy do Mazowieckiej Sieci
Edukacyjnej, której zadaniem jest wymiana wiedzy i doświadczeń, zwiększenie potencjału organizacji i ich przedstawicieli
oraz wspólne działanie. Nasze Stowarzyszenie skupia około dwudziestu członków, kilkunastu wolontariuszy,
kilkudziesięciu współpracowników / partnerów oraz ponad tysiąc sympatyków na portalach społecznościowych. Wszyscy
działamy na rzecz studentów, absolwentów oraz lokalnej społeczności poprzez nieustanne aktywizowanie oraz wspieranie
ich pasji. Zajmujemy się również zwiększaniem poziomu ich kompetencji ,budowaniem świadomości w zakresie własnych
potrzeb oraz zmniejszaniem luki kompetencyjnej w stosunku do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Dotychczas
współtworzyliśmy Juwenalia Płockie 2013, 2014, 2016 i 2017, które współfinansowane są przez płockie uczelnie wyższe,
Urząd Miasta Płocka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz szereg sponsorów, a jego budżet wynosi
blisko 150 tyś. zł. Juwenalia Płockie są największym wydarzeniem studenckim roku.Wielokrotnie organizowaliśmy również
wyjazdy szkoleniowe i integracyjne dla samorządów płockich uczelni, gdzie dzięki szkoleniom i warsztatom staraliśmy się z
optymalizować ich funkcjonowanie i poszerzyć kompetencje. Zorganizowaliśmy też wiele szkoleń i kursów mających na
celu zdobycie zaświadczeń i kompetencji przydatnych na rynku pracy. Byliśmy również współorganizatorem wielu
turniejów i mniejszych eventów o charakterze charytatywnym. Jesteśmy także aktywnymi współorganizatorami akcji
DKMS i PCK wśród płockiej społeczności akademickiej. W roku 2018 zorganizowaliśmy przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dwa koncerty z okazji100-lecia Niepodległości Polski, jak również Płocki
Koncert Kolęd. Obecnie realizujemy również projekty dofinansowane przez UMWMwWarszawie - " Na ludowo", "Kultura
zaprasza Płock! oraz " Kierunek na Wisłę! - Rejsy po Wiśle w Płocku.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Realizację zadania będzie prowadził Koordynator Projektu, który na swoim koncie posiada wieloletnie doświadczenie w
działalności organizacyjnej różnych eventów, w tym największego w Płocku święta studenckiego - Juwenalia Płockie oraz
innych imprez o charakterze kulturalnym. Koordynator projektu od kilku lat bierze aktywny udział w życiu społecznym
swojego miasta, mianowicie co roku składa projekty do Budżetu Obywatelskiego Płocka, które wygrywają konkurs oraz są
poddawane do realizacji. Koordynator projektu kilkanaście razy jako wolontariusz pomagał przy organizacji projektów
kulturowych. Odpowiadać będzie za prawidłową realizację zadania, w tym kontakt z Urzędem Marszałkowskim, nadzór
nad prawidłową realizacją zadania oraz zarządzanie personelem. W skład zespołu projektowego, dobranego z
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uwzględnieniem doświadczenia wejdzie Koordynator obsługi technicznej i organizacyjnej, który będzie odpowiedzialny za
organizację wydarzeń oraz logistykę i obsługę techniczną. W realizacji zadania Koordynatorowi Projektu pomagać będzie
osoba odpowiedzialna za obsługę księgową i rozliczenie projektu. Członkowie Akademickiego Stowarzyszenia "Ambitni w
Działaniu" będą działać na rzecz realizacji zadania w charakterze wolontariatu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Koordynator projektu - na swoim koncie posiada wieloletnie doświadczenie w działalności organizacyjnej eventów oraz
imprez kulturalnych, będzie czuwać nad całym projektem.
2. Prowadzący spotkanie - specjalista w dziedzinie pszczelarstwa z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący Pasiekę
Bartnik Mazowiecki, która została wpisana na listę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.
3. Księgowa - posiada ogromne doświadczenie, na co dzień współpracuje ze Stowarzyszeniem, pracowała przy projektach
z Urzędu Miasta Płocka oraz UMWM.
4. Obsługa techniczna i organizacyjna - osoba odpowiedzialna za organizację i logistykę wydarzenia, zawsze jest to członek
Stowarzyszenia, zajmie się również stroną techniczną podczas trwania wydarzenia. Jest to praca wolontariacka.

Wkład osobowy został wyceniony na podstawie cen rynkowych. Wyliczenie wynagrodzenia Koordynator Projektu 2 msc x
500 zł (~1/10etatu) Wyliczenie wynagrodzenia Koordynatora Obsługa techniczna i organizacyjna 1 msc x
500zł(~1/10etatu).

Wszystkie koszty zostały wycenione na postawie konsultacji i szerokiej analizie cen rynkowych. Koszty wkładu własnego
wynikają z doświadczeń wnioskodawcy oraz skali projektu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Prowadzący spotkanie - honorarium. 1000,0    

2. Poczęstunek dla uczestników spotkania
(kanapeczki, ciastka, woda, soki).

2500,0    

3. Książeczka o rodzajach miodów i ich
właściwościach dla uczestników spotkania.

3300,0    

4. Certyfikat potwierdzający uczestnictwa w
spotkaniu edukacyjnym.

700,0    

5. Zakup miodów z logo Mazowsza dla
uczestników spotkania.

1000,0    

6. Koordynator projektu. 1000,0    

7. Księgowa. 200,0    

8. Obsługa techniczna i organizacyjna zadania. 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10200,0 10000,0 200,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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* ;
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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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (fakultatywny - niezłożony)

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.
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