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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: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000209986,
Kod pocztowy: 08-117, Poczta:Wodynie, Miejscowość:Wodynie, Ulica: Siedlecka, Numer posesji: 41, Województwo:
mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina:Wodynie, Strona www: tpzw.eu, Adres e-mail: kontakt@tpzw.eu, Numer
telefonu: 798-969-960,
 
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)

Marcin Polak
 
Adres e-mail: mpolak67@wp.pl Telefon: 798-969-960

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pszczoła daje życie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.10.2019 Data
zakończenia

30.12.2019

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

Priorytetem projektu pn. "Pszczoła daje życie" jest upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym poprzez
organizację cyklu wykładów dla uczniów szkół z terenu powiatu siedleckiego oraz osób dorosłych na temat życia pszczół i
ich funkcji w życiu człowieka. 6 wykładów zostanie przeprowadzonych w 3 szkołach na terenie gminy Wodynie. 2 wykłady
zorganizujemy dla osób dorosłych z terenu gminy Wodynie oraz 2 wykłady w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w
Wojnowie. Przewidujemy, że weźmie w nich udział minimum 150 uczniów oraz minimum 50 osób dorosłych. Uczestnicy
wykładów dowiedzą się dlaczego pszczoły należy chronić oraz jak to robić. Tematyką wykładów będzie m.in.: gatunki
owadów zapylających, wygląd pszczół, produkty pszczele. Podsumowaniem wykładów będzie przeprowadzenie 5
warsztatów, podczas których uczestnicy zbudują hotele dla dzikich zapylaczy, które umieszczą w okolicy swoich domów
oraz szkół. Do realizacji projektu zostanie opracowany tekst 20 plansz edukacyjnych. Plansze te zostaną wydrukowane w
ilości 100 sztuk, po 20 dla każdej z 5 grup biorących udział w wykładach. Są one trwałym rezultatem, który będzie istniał
również po zakończeniu realizacji projektu. Zostaną również wydrukowane kalendarze ścienne na 2020 rok, formatu A4 w
ilości 500 sztuk, które będą dystrybuowane nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych tematyką pszczół. Będą one
materiałami promocyjnymi. Dzięki wykładom uczestnicy będą swego rodzaju Ambasadorami Pszczół, którzy będą w
regionie mogli zabiegać o ochronę tych owadów oraz będą podejmowali działania mające na celu edukację i promocję
ochrony pszczół. Przewidujemy zorganizowanie minimum 8 wykładów w szkołach oraz 2 wykładów dla osób dorosłych. Do
przeprowadzenia wykładów zostanie podpisana umowa zlecenia lub umowa o dzieło z wykonawcą. Koordynator zakupi
niezbędne materiały biurowe oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów (deski, cegły itd.). Plansze i
kalendarz zostaną opracowane graficznie oraz wydrukowane przez podmiot niebędący stroną umowy. Z koordynatorem
oraz księgową zostaną podpisane umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji projektu jest powiat siedlecki, a przede wszystkim gmina Wodynie i Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Wojnowie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie wykładów o pszczołach dla
uczniów szkół

minimum 150 uczniów dokumentacja fotograficzna, listy
obecności lub inna dokumentacja
zgromadzona przez oferenta

Przeprowadzenie wykładów o pszczołach dla
osób dorosłych

minimum 50 osób dokumentacja fotograficzna, listy
obecności lub inna dokumentacja
zgromadzona przez oferenta

Przeprowadzenie wykładów o pszczołach minimum 10 wykładów dokumentacja fotograficzna, listy
obecności lub inna dokumentacja
zgromadzona przez oferenta

Przeprowadzenie warsztatów budowy hoteli
dla dzikich zapylaczy

minimum 5 warsztatów dokumentacja fotograficzna oraz
inna dokumentacja zgromadzona
przez oferenta

Opracowanie graficzne i wydruk plansz
edukacyjnych (20 plansz

20 plansz edukacyjnych dokumentacja fotograficzna oraz
inna dokumentacja zgromadzona
przez oferenta

Opracowanie graficzne i wydruk kalendarzy
ściennych na 2020 rok

500 egzemplarzy egzemplarz kalendarza zostanie
załączony do dokumentacji
projektowej, inna dokumentacja
zgromadzona przez oferenta

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

„Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej powstało i działa z miłości do ziemi ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku
przeszłych pokoleń Polaków, z przywiązania do naszej małej Ojczyzny, z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej i
kultury bytu narodu, z pragnienia przyjęcia moralnej wspólnej odpowiedzialności za ochronę przyrody i rozwój tych
wartości – tak współcześnie jak i dla przyszłych pokoleń”.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej prowadzi działalność statutową w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dotychczas zorganizowaliśmy, przy współudziale Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Wodyniach, wykład dla seniorów o pszczelarstwie oraz inne przedsięwzięcia m.in. oczyszczanie stawu łazienkowego
poprzez bioremediację w Woli Wodyńskiej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Członkami TPZW są hodowcy pszczół z wieloletnim doświadczeniem, którzy poprowadzą wykłady oraz warsztaty dla
uczniów szkół. Koordynatorem projektu będzie Marcin Polak- prezes TPZW. Obsługę księgową zapewni członek TPZW,
który jest skarbnikiem.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Honorarium dla prowadzących wykłady i
warsztaty budowy hoteli dla dzikich zapylaczy
(15 wykładów x 200 zł za wykład)

3000,0    

2. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć
(biurowe oraz do budowy hoteli dla dzikich
zapylaczy)

700,0    

3. Opracowanie graficzne plansz edukacyjnych (20
plansz) oraz kalendarza ściennego na 2020 rok

1300,0    

4. Wydruk 100 plansz (5 zestawów x 20 plansz) 1000,0    

5. Wydruk kalendarzy ściennych na 2020 rok
formatu A4 (500 egzemplarzy)

2500,0    

6. Honorarium dla koordynatora projektu (20 zł za
godzinę x 50 godzin)

1000,0    

7. Obsługa księgowa projektu (20 zł za godzinę x
25 godzin)

500,0    

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;

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;
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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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