
UCHWAŁA Nr 1030/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony 
bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r.  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 18), art. 5 ust. 2 pkt 1) i ust. 4 pkt 2), 
art. 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr XV/198/19 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” (z późn. zm.) oraz 
Uchwały Nr 394/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r. 
(z późn. zm.) i Uchwały Nr 788/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 
2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu 
ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r., Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Udziela się dotacji celowych z budżetu Województwa Małopolskiego na 
dofinansowanie zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności 
pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r. zgodnie z wykazem zadań i realizujących  
je podmiotów oraz wysokością udzielonych dotacji, stanowiącym Załącznik Nr 1 
do niniejszej Uchwały.  

2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu 
Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu 
ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r. zawiera Załącznik 
nr 2 do Uchwały.  

§ 2. 

Środki na realizację Uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2020 rok, zadanie numer W/RO/10/6.1. 

§ 3. 

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1, zostaną zawarte umowy 
określające zakres i warunki realizacji zadania publicznego. 



§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  



UZASADNIENIE 
 

Województwo Małopolskie wspiera realizację zadań w obszarze ekologii  

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony 

bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”, zgodnie z Uchwałą Nr 394/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 

w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r. (z późn. zm.) 

i Uchwałą Nr 788/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” 

w 2020 r. 

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” jest 

wykonaniem postanowień „Programu współpracy Województwa Małopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020”, przyjętego Uchwałą Nr XV/198/19 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. (z późn. zm.).  

W ramach otwartego konkursu ofert złożono 41 ofert, 28 ofert spełnia wymogi 

formalne, określone w Ogłoszeniu przyjętym Uchwałą Nr 394/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. (z późn. zm.).  

Komisja Konkursowa, powołana na mocy Uchwały Nr 788/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r., podczas posiedzenia w dniu 

21 lipca 2020 r., dokonała oceny 28 złożonych ofert o wsparcie realizacji zadania 

publicznego, spełniających wymogi formalne. Komisja Konkursowa zarekomendowała 

udzielenie dotacji na realizację 20 zadań, na łączną kwotę 500 000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych). 

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy niniejszej Uchwały postanawia 

udzielić dotacji na realizację 20 zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony 

bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” i przeznacza na ten cel środki finansowe 

z budżetu Województwa Małopolskiego w łącznej wysokości 500 000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych). Wykaz zadań oraz realizujących je podmiotów, które 

otrzymają dotację zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykaz ofert, którym 

nie udzielono dotacji ze względów formalnych oraz ze względów merytorycznych  

(uzyskanie poniżej  35 pkt),   wraz z podaniem przyczyny, zawiera Załącznik nr 2 do 

Uchwały.  

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  1030/20 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony 
bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” i realizujących je podmiotów, 
którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego. 

Lp. Oferent Nazwa zadania 

Kwota przyznana z 
budżetu 

Województwa 
Małopolskiego  

(w zł) 
 

1. Stowarzyszenie "Skrawek Nieba" 

"Podróż do świata 
pszczoły" warsztaty z 

edukacji ekologicznej dla 
mieszkańców powiatu 
gorlickiego -edycja II 

10 000,00 zł 

2. Fundacja "Nowa Galicja" Chrońmy nasze Sądeckie 
pszczoły II 

12 800,00 zł 

3. 
Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Grybowskie pszczoły 7 800,00 zł 

4. Stowarzyszenie Dla Męciny Pszczoła –NASZ mały 
skrzydlaty przyjaciel! 

10 000,00 zł 

5. LGD "Korona Sądecka" 

Miejsca przyjazne 
pszczołom - organizacja 
warsztatów nasadzenia 

miododajnych roślin wraz 
z promocją pszczelarstwa 

na obszarze LGD 
"KORONA SĄDECKA" 

10 000,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina 

Raby i Czarnej Orawy 

Promocja pszczelarstwa 
poprzez wykorzystanie 
nowoczesnych metod 
leczniczych- apiterapii 

15 000,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 

Tarnów Dbajmy o pszczoły 20 000,00 zł 

8. 
Lokalna Organizacja Turystyczna 

Powiatu Limanowskiego 
W powiecie limanowskim 

pomagamy pszczołom  
47 000,00 zł 

9. 
Gorczańska Organizacja 

Turystyczna 

Dobra pasieka- promocja 
występującej w Beskidzie 

Wyspowym pszczoły 
kraińskiej linii Dobra jako 

wsparcie działań 
EKOMałopolska w 2020 

roku. 

46 000,00 zł 



Lp. Oferent Nazwa zadania 

Kwota przyznana z 
budżetu 

Województwa 
Małopolskiego  

(w zł) 
 

10. 
Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi 

Proszowickiej 
Małopolska Pszczoła- 
Dbamy o zapylacze 

15 000,00 zł 

11. Raciechowice 2005 

Nakarm pszczołę – 
miejsca przyjazne 

pszczołom i 
pszczołowatym w gminie 

Raciechowice 

14 000,00 zł 

12. 
Stowarzyszenie "Malownicza 

Gmina" 

Pasieka edukacyjna wraz 
z naturalną łąką kwietną 
jako bazą pożytkową dla 

owadów zapylających 

55 000,00 zł 

13. 
Stowarzyszenie Chrząstowice 

RAZEM 

Chrząstowice- 
Małopolska Pszczela 

Przystań 
5 900,00 zł 

14. Stowarzyszenie Manko Małopolska Przyjazna 
Pszczołom 

46 000,00 zł 

15. 
Wojewódzki Związek Pszczelarzy 

w Krakowie 
Małopolski Szlak Pasiek 

Edukacyjnych 
67 500,00 zł 

16. 
Stowarzyszenie Miłośników 

Aktywności 
Edukacyjne pasieki dla 

małych i dużych! 
30 000,00 zł 

17. 
Stowarzyszenie GRUPA 

ODROLNIKA 

Małopolski Szlak 
Ogrodów pomaga 

pszczołom 
20 000,00 zł 

18. Stowarzyszenie "Łąckie Smaki" 

Pszczoły miodne, 
pszczoły murarki i 

trzmiele – przyjaciele 
naszych roślin 

13 000,00 zł 

19. 
Tarnowska Organizacja 

Turystyczna 
Małopolskie Pasieki na 

turystycznym szlaku 
15 000,00 zł 

20. Fundacja Rozwoju Sądecczyzny Pszczoła  - znaczy my 
edycja II 

40 000,00 zł 

  SUMA: 500 000,00 zł 

 

  



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  1030/20 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony 
bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” i realizujących je podmiotów, 
które nie uzyskały dofinasowania: 

I.  ze względów formalnych 

Lp. Oferent Nazwa zadania Podstawa 

1. 
Koło Pszczelarzy 

Skrzyszów 

Dbamy o 

Skrzyszowską 

Pszczołę 

• Rozdział IV pkt 4 (Oferent w kalkulacji 
przewidywanych kosztów realizacji 
zadania nie wykazuje się wymaganym 
wkładem własnym, w tym wkładem 
własnym finansowym)  

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 4 
(zadanie określone w ofercie nie jest 
zgodne z celami i założeniami 
konkursu, w ofercie nie wykazano 
obligatoryjnego rezultatu) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 8 
(kalkulacja przewidywanych kosztów 
jest niepoprawna pod względem 
formalno-rachunkowym) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 11 
(podpis nieczytelny, brak pieczęci 
imiennej) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 

r. (z późn. zm.)/ 

 

2. 
Fundacja Instytut 

Białowieski 

Centrum 

Zrównoważonego 

Rozwoju. 

"Okrągły stół dla 

Puszczy 

Białowieskiej" 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 4 (do oferty nie 

dołączono oświadczenia o posiadanym 

rachunku bankowym) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 2 

(oferta nie jest złożona na właściwym 

formularzu - zmieniono treść oświadczeń 

pod ofertą) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 4 

(zadanie określone w ofercie nie jest 

zgodne z celami i założeniami konkursu, 

w ofercie nie wykazano obligatoryjnego 

rezultatu) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 8 

(kalkulacja przewidywanych kosztów jest 

niepoprawna pod względem formalno-

rachunkowym) 



• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 10 

(nie wszystkie pola oferty są wypełnione, 

brak skreślenia w oświadczeniu nr 5) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

3. 
Fundacja Burza 

Mózgów 

Sadzimy kwietne 

łąki dla pszczół - 

kampania dla 

mieszkańców 

Małopolski o roli, 

ochronie, dobrych 

praktykach 

służących 

zapylaczom w 

środowisku 

naturalnym 

• Rozdział III pkt 2, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 1 i 5 (podmiot nieuprawniony 

do udziału w konkursie – brak zapisów 

statutowych z obszaru ekologii) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 4 

(zadanie określone w ofercie nie jest 

zgodne z celami i założeniami konkursu, 

w ofercie nie wykazano obligatoryjnego 

rezultatu) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 8 

(kalkulacja przewidywanych kosztów jest 

niepoprawna pod względem formalno-

rachunkowym) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

4. 

Instytut Rozwoju 

Edukacji i 

Przedsiębiorczości 

Zaproś owada 

• Rozdział III pkt 2, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 1 i 5 (podmiot nieuprawniony 

do udziału w konkursie – brak zapisów 

statutowych z obszaru ekologii) 

• Rozdział VIII pkt 4, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 11 (podpisy pod 

ofertą i załącznikami nie są opatrzone 

pieczęcią imienną, parafowane załączniki) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 10 

(nie wszystkie pola oferty są wypełnione, 

brak uzupełnionych oświadczeń pod 

ofertą) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

5. 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 

Wysokiej 

Ochotnicza Straż 
Pszczelarska 

• Rozdział III pkt 2, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 1 i 5 (podmiot nieuprawniony 

do udziału w konkursie – brak zapisów 

statutowych z obszaru ekologii) 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 4 (do oferty nie 

dołączono oświadczenia o posiadanym 

rachunku bankowym) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 5 (Oferent 

nie uzupełnił braków formalnych w 

wyznaczonym terminie) 



Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

6. 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Ostrów 

Pszczoły oraz 

dzikie owady 

zapylające - 

ważnym 

elementem 

środowiska 

naturalnego 

• Rozdział VIII pkt 4, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 11 (brak podpisów 

wszystkich uprawnionych osób pod  

załącznikiem oświadczenie bankowe, 

statut potwierdzony za zgodność imieniem 

i nazwiskiem, nie opatrzony pieczęcią 

imienną, bez wskazania pełnionej funkcji) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 5 (Oferent 

nie uzupełnił braków formalnych w 

wyznaczonym terminie) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

7. 
Fundacja Pro-

Vincja 

Wspieramy 

zapylacze. 

Krzewy, drzewa i 

kwiaty dla 

pszczół. 

• Rozdział IV pkt 1,2, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 7(termin realizacji 

zadania nie jest zgodny z terminem 

wyznaczonym w konkursie)  

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 10 

(nie wszystkie pola oferty są wypełnione, 

skreślono oświadczenie nr 2) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

8. 
ThinkVille - Miasto 

pomysłów 

Pszczeli Raj w 

Myślenicach 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 1 (nie dołączono 

dokumentu stanowiącego o podstawie 

działalności oferenta potwierdzającego 

jego status prawny i umocowanie osób go 

reprezentujących) 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 4 (do oferty nie 

dołączono oświadczenia o posiadanym 

rachunku bankowym) 

• Rozdział VIII pkt 4, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 11 (załączniki nie 

spełniają wymogów ważności, brak 

pieczątek imiennych, brak podpisów na 

wyciągu z rejestru) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 8 

(kalkulacja  przewidywanych kosztów jest 

niepoprawna pod względem formalno-

rachunkowym) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 9 

(kosztorys zadania ze względu na rodzaj 

kosztów nie uwzględnia sposobu 

kalkulacji kosztów-nie wskazano rodzaju 

miary) 



• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 10 

(nie wszystkie pola oferty są wypełnione) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

9. 
Fundacja Na Rzecz 

Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych 

"Wyjdź z Domu" 

Gorliccy Seniorzy 

na ratunek 

pszczołom. 

• Rozdział III pkt 2, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 1 i 5 (podmiot nieuprawniony 

do udziału w konkursie – brak zapisów 

statutowych z obszaru ekologii) 

• Rozdział IV pkt 4, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 4 (nieosiągnięty minimalny 

wkład własny finansowy) 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 4(do oferty nie 

dołączono oświadczenia o posiadanym 

rachunku bankowym) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

10. 

Fundacja 

Studentów i 

Absolwentów 

Akademii Górniczo-

Hutniczej w 

Krakowie 

ACADEMICA 

„Małopolska 

Pszczoła. Rozwój 

działalności 

pasieki na Klubie 

Studio” 

• Rozdział III pkt 2, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 1 i 5 (podmiot nieuprawniony 

do udziału w konkursie – brak zapisów 

statutowych z obszaru ekologii) 

• Rozdział III pkt 3 (dotacja nie może być 
przeznaczona na dofinansowanie 

działalności gospodarczej Oferenta)  

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

11. 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Buczu 

Brzeska Pasieka-

założenie łąki 

miododajnej, 

montaż uli oraz 

akcja ekologiczna 

dla dzieci z 

Gminy Brzesko 

• Rozdział III pkt 2, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 1 (podmiot nieuprawniony do 

udziału w konkursie – brak zapisów 

statutowych z obszaru ekologii) 

• Rozdział VIII pkt 4, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 11 (brak podpisów 

wszystkich uprawnionych osób pod ofertą 

i załącznikami ) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 8 

(kalkulacja  przewidywanych kosztów jest 

niepoprawna pod względem formalno-

rachunkowym) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 



12. 
Fundacja Edukacji i 

Kreatywnego 

Rozwoju FunEdu 

Kwietne łąki i 

wyspy kwietne 

zaprojektowane 

przez 

„Małopolskie 

Pszczoły”– 

projekt 

edukacyjny dla 

uczniów szkół 

podstawowych. 

• Rozdział III pkt 2, Rozdział IX Podrozdział 

I pkt 4 ppkt 1 i 5 (podmiot nieuprawniony 

do udziału w konkursie – brak zapisów 

statutowych z obszaru ekologii) 

• Rozdział IV pkt 1,2, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 4, 7 (termin 

realizacji zadania nie jest zgodny 

z terminem wyznaczonym w regulaminie 

konkursu) 

• Rozdział VIII pkt 4, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 11 (brak podpisów 

wszystkich uprawnionych osób pod ofertą 

i załącznikami ) 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 1 (nie dołączono 

dokumentu stanowiącego o podstawie 

działalności oferenta potwierdzającego 

jego status prawny i umocowanie osób go 

reprezentujących) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 10 

(nie wszystkie pola oferty są wypełnione, 

nie wypełniono oświadczeń) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

13. 

Stowarzyszenie 

Pszczelarstwa 

Organicznego 

„BORG” 

„Małopolska 

Pszczoła” 2020 

• Rozdział IV pkt 1,2, Rozdział IX 

Podrozdział I pkt 4 ppkt 4 i 7 (termin 

realizacji zadania nie jest zgodny 

z terminem wyznaczonym w regulaminie 

konkursu) 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 1 (nie dołączono 

dokumentu stanowiącego o podstawie 

działalności oferenta potwierdzającego 

jego status prawny i umocowanie osób go 

reprezentujących) 

• Rozdział VIII pkt 3 ppkt 4 (do oferty nie 

dołączono oświadczenia o posiadanym 

rachunku bankowym) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 9 

(kosztorys zadania ze względu na rodzaj 

kosztów nie uwzględnia sposobu 

kalkulacji kosztów-dotyczy kosztów 

administracyjnych) 

• Rozdział IX Podrozdział I pkt 4 ppkt 10 

(nie wszystkie pola oferty są wypełnione) 

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 2020 r. 

(z późn. zm.)/ 

 



II. ze względów merytorycznych. 

Lp. Oferent Nazwa zadania Podstawa 

1. 
Fundacja 

Horyzont360 
BEE in Rożnowskie 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 
2020 r. (z późn. zm.)/ 

2. 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-
Oświatowe 

Razem, Bliżej, 
Nowocześniej 

"Na ratunek pszczołom" 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 

2020 r. (z późn. zm.)/ 

3. 
"Bratnia Dusza" 

Pszczela rodzina równa się 

życie 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 

2020 r. (z późn. zm.)/ 

4. 
Stowarzyszenie 

Twórcownia 
Szczere Pole - pasieka i 

ogród 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 

2020 r. (z późn. zm.)/ 

5. 

Stowarzyszenie 
Samorządów 

Powiatu 
Dąbrowskiego 

Powiślańska pszczoła 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 

2020 r. (z późn. zm.)/ 

6. 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 

Karwin 

Poznajemy i chronimy 

pszczoły oraz dzikie owady 

zapylające. 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 

2020 r. (z późn. zm.)/ 

7. 
Stowarzyszenie 

SIEMACHA 
Stwórzmy Pszczeli Raj 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 

2020 r. (z późn. zm.)/ 

8. 

Salezjański 
Wolontariat 

Misyjny- Młodzi 
Światu 

Wioski Świata miodem 

płynące, czyli pszczoła 

najlepszym przyjacielem 

człowieka 

Rozdział IX Dział. II ust. 9 (poniżej 35 pkt) 
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
/Uchwała Nr 394/20 ZWM z dnia 12 marca 

2020 r. (z późn. zm.)/ 

 


