
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 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony 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 AKTYWNIE, BEZPIECZNIE, CIEKAWIE, Forma prawna: 

Stowarzyszenie Rejestrowe,  

Numer KRS: 0000817212,  

Kod pocztowy: 05-816; Poczta: Michałowice; Miejscowość: Michałowice, Ulica: Widok, Numer posesji: 14, 

Województwo: mazowieckie, Powiat: pruszkowski, Gmina: Michałowice;  

Strona: www.stowarzyszenieabc.pl;  Adres e-mail: marta.ozog@me.com ;  

Numer telefonu: 600337227 
 

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

 

Marek Ożóg; Numer telefonu: 692455227; Adres e-mail: 

ozog.marek@wp.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Fotopułapki 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

1.04.2021 Data  
zakończenia 

29.06.2021 

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

 

 

Zakupimy fotopułapki, które następnie ustawimy w najciekawszych miejscach do obserwacji życia zwierząt i roślin w 

naszej gminie. Filmy i zdjęcia zrobione przez fotopułapki umieścimy na naszej stronie internetowej. Umożliwi to podgląd 

zwierząt i roślin dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

http://www.stowarzyszenieabc.pl/


docelowa) 

Fotopułapki 3 fotopułapki  Zapisy zdjęć z fotopułapek na stronie 
stowarzyszenia 

 

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

Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie zostało zarejestrowane w grudniu 2019r.  W skład Stowarzyszenia 

weszły osoby, które od kilku lat działają społecznie przede wszystkim na terenie Gminy Michałowice. Przed założeniem 

Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie praktycznie wszyscy obecni jego Członkowie brali udział przy organizacji 

wydarzeń dla mieszkańców Gminy w ramach innych Stowarzyszeń lub w formie zaangażowania społecznego. 

W skład naszego Stowarzyszenia wchodzą m.in: 

• 2 osoby posiadające certyfikację Ratownika Drogowego oraz egzamin ukończenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy 

• 1 osoba mająca wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami oraz organizacji wydarzeń dla mniejszych i 

większych grup uczestników  

• Cztery osoby będące członkami Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie są kwalifikowanymi instruktorami 

turystyki rowerowej i kajakowej.   

Projekty, w które były w pełni lub w dużym stopniu zaangażowane osoby, będące od grudnia członkami Stowarzyszenia 

Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie: 

• Organizacja Turnieju Judo Dzieci w ramach obchodów dnia dziecka; liczba beneficjentów ok.  200 osób, w tym ponad 

120 zawodników; jeden z członków Stowarzyszenia był inicjatorem i koordynatorem wydarzenia. Turniej odbywał się w 

około 60 kategoriach wagowo - wiekowych, zorganizowano również turniej dla najmłodszych dzieci w którym wzięło 

udział około 40 maluchów.  Turniej odbywał się na 3 pełnowymiarowych polach walki, sędziowany przez 

certyfikowanych sędziów PZJ, a wyniki były rankingowane w ogólnopolskim serwisie. Turniej został oceniony przez 

sędziów, jako jeden z najlepiej zorganizowanych w sezonie. 

• Organizacja Jesiennego Rajdu Rowerowego w Gminie Michałowice. Cel - zebranie informacji od mieszkańców gminy na 

temat oczekiwań związanych z infrastrukturą ścieżek i dróg rowerowych na terenie gminy. Produktem tego projektu jest 

opracowywany na rzecz Urzędu Gminy raport definiujący potrzeby mieszkańców i rekomendacja strategii rozwoju w tym 

zakresie. Dane do raportu i strategii były zbierane od uczestników wydarzenia oraz w ramach kontynuacji poprzez 

narzędzia internetowe. W wydarzeniu wzięło udział ok 300 mieszkańców. Udało się zebrać 130 ankiet (ankiety 

wypełniały tylko osoby dorosłe (ok 100 w trakcie wydarzenia i kolejne 30 przez internet). W projekt zaangażowani byli 

wszyscy członkowie Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie oraz wolontariusze w liczbie 20. 

• Cuda Wianki w Gminie Michałowice – wydarzenie realizowane w celu integracji mieszkańców gminy Michałowice z 

okazji pierwszego dnia lata; ilość beneficjentów – ok 400 osób; członkowie Stowarzyszenia ABC charytatywnie 

zorganizowali całość wydarzenia na zlecenie Urzędu Gminy Michałowice 

• Marzanna w Gminie Michałowice – wydarzenie realizowane w celu integracji mieszkańców gminy Michałowice z okazji 

pierwszego dnia wiosny; ilość beneficjentów – ok 100 osób; członkowie Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie 

charytatywnie zorganizowali całość wydarzenia na zlecenie Urzędu Gminy Michałowice 



• Spływy kajakowe – wydarzenie realizowane cyklicznie w formie spływów rzeką Utratą; ilość beneficjentów – ok 650 

osób (w sumie od początku realizacji wydarzeń); członkowie Stowarzyszenia charytatywnie wspierali organizację 

spływów realizowaną przez inne Stowarzyszenie z terenu gminy Michałowice. 

• Organizacja i przeprowadzenie szeregu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. 3x Fotopułapka główna  4800 4800  

2. Wykonanie zakładki na stronie, 
www.dolinautraty.pl, 
www.stowarzyszenieabc.pl z 
transmisją z fotopułapek 

3500 3500  

3. 3x 12 miesięczny koszt karty do każdej 
z pułapek  

1296 
 

1296  

4. Montaż fotopułapek 350 250 100 

5. Wynajem kajaków do zamontowania 
pułapek 

154 154  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10100 10000 100 

 
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. 

 

 
Marta Ożóg                                                                                                                  Data  7.04.2021 
Bogumiła Borejszo-Jarmińska  
 
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  

http://www.dolinautraty.pl/
http://www.stowarzyszenieabc.pl/

