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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI 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
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/mepobieranie*ł/.
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Burmistrz Gminy Kórnik1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (art. 4 ust. I
pkt. 13 ww. ustawy)2. Rodzaj zadania publicznego11

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S ądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

NAZWA: Stowarzyszenie Zielony Peryskop
FORMA PRAWNA: Stowarzyszenie
NUMER W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM: 0000755510
ADRES SIEDZIBY: ul. Szkolna 2 , 62-023 Borowiec
STRONA INTERNETOWA: brak
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Promienna 3, 62-023 Kamionki
ADRES E-MAIL: annavandrew@vahoo.co.uk
NR TELEFONU : 519 488 805
NR NIP: 777-334-0581

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

Marek Małkowicz 601 785 856
Anna Maria Andrzejewska 519 488 805
adres e-mail: annavandrew@vahoo.co.uk

11 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.).



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Warsztaty florystyczne -Wielkanocny stół1. Tytuł zadania publicznego
30.04.2021 r.20.03.2021 r. Data

zakończenia
Data
rozpoczęcia2. Termin realizacji zadania publicznego2)

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

OPIS
Na warsztatach uczestnicy nauczą się układania kompozycji kolorystycznych, dopasowywania rodzajów roślin oraz
doboru dodatków. Zapoznają się z różnymi technikami mocowania i utwierdzania kwiatów do wazonów, misek, stendów.
Pokazane zostaną trendy istniejące w roku bieżącym - NATURA! Korzyścią dla uczestników będzie poznanie i
prześledzenie procesu twórczego dekorowania przez lokalna mistrzynię Katarzynę Szymańską - florystykę z Borówca.

CEL
Celem warsztatów jest rozwinięcie zdolności manualnych oraz wyobraźni, a także poznanie podstaw tworzenia
kompozycji kwiatowych okolicznościowych tj. wielkanocnych.
Po skończonych warsztatach uczestniczki/ uczestnicy będą umieli przygotować dekoracje na wielkanocny stół.

PROPONOWANY TERMIN:
23.03.2021 godzina 16:00-17:00

MIEJSCE
Borowiec- świetlica wiejska. 1 warsztat 1h

GRUPA DOCELOWA

Adresatem zadania oferenta są osoby dorosłe, będące mieszkańcami gminy Kórnik a w szczególności wsi Borowiec oraz
mieszkańcy wsi ościennych. Przewidziana grupa docelowa to minimum 10 osób.
Docelowo zamierzamy przeprowadzić 1 warsztat dla dorosłych. Z doświadczenia Pani Katarzyny Szymańskiej (coucha)
wynika, iż 10 osób jest grupą najbardziej optymalną, gdzie istnieje możliwość podejścia do każdego, zapanowania nad
wytwarzanymi dekoracjami świątecznymi oraz gdzie możliwa jest integracja grupy.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

Sposób monitorowania - listy uczestnikówMin. 10 osóbZagospodarowanie czasu wolnego dorosł ych

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



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

Stowarzyszenie Zielony Peryskop prowadzi działania pro ekologiczne i pro społecznościowe. Wśród dotowanych przez
gminę Kórnik zadań najbardziej znana jest Borowiecka Za-dyszka - biegi przełajowe poprowadzone w latach 2019, 2018,
2017, 2016. Dodatkowo Stowarzyszenie prowadziło warsztaty kulinarne oraz warsztaty psychologiczne. Organizowaliśmy
również spotkania z Nadleśnictwem Babki w kwestii wycinki lasów. Przyczyniliśmy się do wprowadzenia zapisów dot.
sposobu wycinki drzew na terenie lasów okalających Borowiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko (trzebież).

Obsługa administracyjna
WKŁAD OSOBOWY:
Przy 10 uczestnikach - 15 min. na każdego uczestnika -komunikacja, prowadzenie systemu sprawdzania opłat 150 min -
ok. 2,5 h - 15 zł za godzinę= 37,5 zł
Zakup produktów, przewiezienie sprzętu, posprzątanie po warsztatach - 2 osoby po 1h czyli tj. 2h X15,zł = 30,00

Razem: 67,5 zł

WKŁAD RZECZOWY:
Warsztat zorganizowany zostanie na terenie świetlicy wiejskiej. W świetlicy zostanie zorganizowana przestrzeń do
wykonywania dekoracji, zwiezione materiały i inne sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć
Kwota za godzinę wynajęcia sali to 40 zł. Poprowadzone warsztaty od godz. 16 do 17.00 - czyli 1h X40 zł
Razem: 40 zł

Całość : 107,5zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
źródeł

Lp.
PLN

Obsługa administracyjna- wkład
własny i rzeczowy

107,51.

Poprowadzenie warsztatów 500 zł2.

Materiały florystyczne 150 zł3.
157,Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 757,50 500



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)* / załega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4* składający niniejszą ofertę nie 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.

1)Anna Andrzejewska
2) Marek Małkowicz

Data 16.03.2021.
' •

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

STOWARZYSZENIE ZIELONY PERYSKOP
ul. Szkolna 2 (1)

62-C23 Borowiec


