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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: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000273636, Kod pocztowy: 61-251, Poczta: Poznań, Miejscowość: Poznań, Ulica: Os.Orła Białego, Numer posesji: 118,
Numer lokalu: 19, Województwo: wielkopolskie, Powiat: Poznań, Gmina:m. Poznań, Strona www: cpe.info.pl, Adres e-
mail: biuro@cpe.info.pl, Numer telefonu: 694037361,
 
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)

Mateusz Kęsy
 
Adres e-mail: matkesy@wp.pl Telefon: 661195723

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Miododajna Warszawa

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.09.2019 Data
zakończenia

04.12.2019

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

Projekt ma na celu podniesienie wiedzy przyrodniczej oraz pszczelarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w
środowisku naturalnym u minimum 250 osób z różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, rodziny,
osoby niepełnosprawne) z terenu miasta Warszawa. Celem projektu jest również zwiększenie umiejętności praktycznych
uczestników warsztatów w zakresie tworzenia miejsc przyjaznych dla zapylaczy.

Podczas proponowanych spotkań przekazana zostanie uczestnikom spotkań wiedza z zakresu pszczelarstwa oraz ochrony
środowiska a także powstaną nowe siedliska dla owadów zapylających (10 sztuk) w formie hoteli (gniazda zbudowane z
paneli drewnianych wraz z wypełnieniem trzciną oraz materiałami chętnie zasiedlanymi przez owady wraz z siatką
zabezpieczającą owady oraz larwy przed ptakami).

Przewiduje się realizację 10 warsztatów po 45 min. każdy dla grup liczących minimum 10 a maksymalnie 25 osób z miasta
Warszawa w terminie: 30.09.2019-04.12.2019. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkół w wyznaczonych wspólnie z
dyrekcją oraz/lub nauczycielami terminach i miejscu.

Działania będą promowane na stronach facebook'a "Miododajne Miasta" oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia
Centrum Promocji Ekorozwoju a także na stronach podmiotów, u których będą realizowane zajęcia:

Przebieg zajęć:

Plan zajęć:
5 min. Wprowadzenie do tematyki miododajnych miast i roli roślin w życiu owadów zapylających
10 min. Rozpoznawanie roślin, pszczół i innych zapylaczy za pomocą szablonów, zdjęć, preparatów oraz gablot
entomologicznych z owadami
25 min. Budowa gniazd dla zapylaczy
5 min. Podsumowanie zajęć i zakończenie warsztatów

Podczas zajęć będzie wykorzystywany podstawowy sprzęt pszczelarski oraz ogrodniczy mający na celu zobrazowanie pracy
pszczelarza, naukowca i ogrodnika a także zwrócenie uwagi uczestników zajęć na rolę jaką te trzy zawody pełnią w życiu
pszczół oraz zachowaniu dobrej kondycji owadów zapylających na terenie miasta Warszawa. Uczestnicy zajęć będą mogli
również obserwować pod mikroskopem żywe oraz martwe rośliny i zwierzęta (rośliny miododajne i ich nasiona oraz
pszczoły, dziko żyjące zapylacze). Przygotowane zostaną również gabloty wystawowe wraz z preparatami przyrodniczymi.

Miejsce realizacji

Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Objęcie wsparciem merytorycznym minimum
250 osób z miasta Warszawa

250 osób lista obecności

Stworzenie minimum 10 gniazd dla zapylaczy 10 sztuk zdjęcia

Przeprowadzenie 10 warsztatów 10 spotkań warsztatowych sprawozdanie, zdjęcia

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

Celem głównym Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zgodnych z ideą
zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania.
Do celów cząstkowych stowarzyszenia zalicza się:
1)realizacja i promocja działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
2)szczególnie promowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju,
3)upowszechnianie wiedzy przyrodniczej, o ochronie środowiska przyrodniczego i równoważonego rozwoju, zwłaszcza
wśród młodzieży,
4)popularyzowanie oraz umacnianie w świadomości społecznej form aktywnego stylu życia,
5)integracja i koordynacja środowiska naukowego oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń,
6) informowanie o problemach związanych z ochroną środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich
rozwiązywania,
7)upowszechnianie najnowszych technik i technologii przyczyniających się do ochrony środowiska przyrodniczego, życia
oraz zdrowia ludzkiego,
8)prowadzenia działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność naukową, kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską,
9)dokształcanie i doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia
10)promocja i organizacja wolontariatu,
11)przyczynianie się do aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym oraz politycznym regionu i kraju,
12)pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
13)kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych,
14)pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i innymi podmiotami,
15)propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych,
podnoszenie wiedzy i świadomości o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska na drodze edukacji formalnej i
pozaformalnej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Dotychczas realizowano podobne inicjatywy w ramach następujących projektów:
1.„Przyjaciel Natury- edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000 z 13 powiatów północno-wschodniego
Mazowsza, Południowej Warmii i Mazur oraz Północno-Zachodniego Podlasia...” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (420 h zajęć warsztatowych o tematyce ochrony pszczół, Ostrołęka 2017-2018)
2.„Zostań Miejskim Przyrodnikiem: ptaki i owady- warsztaty edukacyjne. Zadanie publiczne finansowane ze środków
Miasta Poznania.
3.„Przyjaciele zapylaczy”. Zadanie publiczne finansowanie ze środków Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu.
4."Ptaki w Mieście - działajmy dla ochrony ptaków i ich siedlisk w Poznaniu” (2016, 2017) - prowadzenie inwentaryzacji
ptaków i miejsc ich występowania, badania zasiedlalności budek lęgowych jerzyka oraz innych ptaków (wróbli, kawek),
inwentaryzacja gniazd jaskółek oraz działania interwencyjne. Zadanie zlecone przez Miasto Poznań. Za realizację tego
zadania Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Inicjatory 2017 dla najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych w
Poznaniu – kategoria: środowisko.
5.„Ptaki w Mieście 2018 -włączenie mieszkańców w ochroę ptaków w Poznaniu” Zadanie zlecone przez Miasto Poznań.
6.EKOzGranie - spotkania wykorzystujące gry w edukacji ekologicznej: - „EKOzGranie Poznań 2017 – budowanie
społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem ekogier”, projekt finansowany z budżetu miasta Poznania - „EKOzGranie
– warsztaty” - projekt realizowany jako zadanie publiczne zlecone w ramach Konkursu Mikrodotacji Centrum Inicjatyw
Lokalnych Poznań 2017, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.
7."Edukacja na (p)TAK" (2017) - koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy na temat ptaków miejskich gniazdujących w
budynkach oraz bezpośrednim otoczeniu, podnoszeniu świadomości na temat pozytywnej roli ptaków dla człowieka i
ekostystemu oraz ochronie ptaków i ich właściwym dokarmianiu wśród uczniów klas szkół podstawowych zlokalizowanych
na osiedlach wielorodzinnych w Poznaniu. Zadanie zlecone przez Miasto Poznań.
8.„Zostań Miejskim Przyrodnikiem: owady i ptaki – warsztaty edukacyjne”. 2018 Zadanie zlecone z budżetu Miasta
Poznania.
9."Drzewa dla miasta - kampania informacyjna" prowadzona z Radiem Merkury. 2016 r. Zadanie zlecone przez Miasto
Poznań.
10."Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska" wydarzenie cykliczne realizowane w Ogrodzie Botanicznym. (2015, 2016,
2017, 2018)
11."Krajobraz na pTAK" - prowadzenie zajęć na temat ptaków, ich roli oraz zasad ich ochrony w szkołach na terenie
powiatu poznańskiego. 2016 r. Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
12. Zielone Wydarzenia w Poznaniu. Projekt polegający na przeprowadzeniu warsztatów i konsultacji dla lokalnych
organizatorów wydarzeń. Realizowany w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Bukowska jesienią 2016 r. Projekt
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współfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Grupa dysponuje materiałami edukacyjnymi własnego autorstwa oraz wieloletnim doświadczeniem w edukacji,
szczególnie w zakresie ochrony środowiska oraz pszczelarstwa. Wszyscy członkowie posiadają telefony komórkowe oraz
komputery umożliwiające prawidłową obsługę projektu.
W skład zespołu wchodzą pracownicy uczelni wyższych, doktoranci, popularyzatorzy nauki oraz przyrodnicy:
Mateusz Kęsy (doktorant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wykładowca na WSB w Poznaniu oraz w Collegium
da Vinci w Poznaniu, pszczelarz i przyrodnik. Uznany popularyzator nauki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym.
Czynny nauczyciel biologii oraz przyrody w SP Skrzydła w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz Centrum
Promocji Ekorozwoju
Emilia Wasielewska (Doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czynna popularyzatorka nauki,
hodowca trzmieli oraz pszczół miodnych
Agnieszka Zawadzka mgr zarządzania, osoba odpowiedzialna za promocję wydarzeń, ich koordynację oraz poszukiwanie
partnerów wydarzenia
Wojciech Podstawski student finansów i rachunkowości na WSB w Poznaniu, specjalista w zakresie księgowości oraz
rachunkowości, osoba odpowiedzialna za rozliczenie projektu

Danuta Gubańska - Księgowa i kadrowa Stowarzyszenia CPE. Posiada doświadczenie przy rozliczaniu projektów w ramach
FIO, środków miejskich, regionalnych, środków unijnych. Współpracuje z Centrum dla Organizacji Pozarządowych w
Poznaniu, Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej.

Do zasobów należy również podjęta współpraca ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki oraz Fundacją Drabina Rozwoju co
pozwoli na prawidłowy przebieg i organizację warsztatów na terenie miasta Warszawa

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Sprzęt ogrodniczy 500,0    

2. Sprzęt pszczelarski 500,0    

3. Gabloty entomologiczne 300,0    

4. Materiały do budowy hoteli dla owadów 400,0    

5. Wynagrodzenie trenerów 6000,0    

6. Promocja wydarzenia 600,0    

7. Księgowość 400,0    

8. Koordynacja 400,0    

9. Druk i laminowanie 200,0    

10. Zakup mikroskopu lub/i sprzętu optycznego do
obserwacji preparatów

500,0    

11. Stworzenie grafiki na potrzeby realizacji
projektu

200,0    

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

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;
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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.

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

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

.............................................
(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 (złożony również elektronicznie)

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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