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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

Rzeszów, 10.05.2013 r. 
 
Zamawiający: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
ul. Gałęzowskiego 6/319 
35-074 Rzeszów 
tel./fax 17 852 85 26 
 

 
Zapytanie ofertowe  

o wartości nie przekraczającej 14 000 euro 
 
              Zwracamy się z prośbą złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu działalności 
wytwórczej w rolnictwie i działalności gospodarczej osób fizycznych (prowadzenie działalności 
przez rolników, działalność rolnicza i pozarolnicza, MOL, itp.) w związku z przyznawaniem grantów 
dla osób fizycznych, które podejmują/wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność 
gospodarczą w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego 
(FPPRTE) w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie szkolenia dla personelu Biura Produktu 
Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego (BPRTE), które występuje w roli instytucji doradczej  
i grantodawczej.  
 

Maksymalna ilość dni szkoleniowych – 2. 

 

Maksymalna ilość godzin w jednym dniu szkoleniowym – 5 godzin szkoleniowych (1 godz. 
szkoleniowa - 45 min.).  

 

Miejsce wykonania usługi: BPRTE, ul. Rynek 16 II p. 35-064 Rzeszów. 

 

Termin wykonania usługi: 5-6 czerwca 2013 r. (proponowane godziny szkolenia 8:00 – 15:00) 

 
Cel szkolenia:  
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy personelu BPRTE nt. potencjalnych beneficjentów FPPRTE 
tj.: 

 Osób fizycznych, które podejmują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność 
gospodarczą, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.  
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 Osób fizycznych, które wykonują działalność wytwórczą w rolnictwie lub działalność 
gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 

 Podmioty prowadzące sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.  

 Zbieracze płodów runa leśnego zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa 
leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. 

 
Tematyka szkolenia: 

1. Dostawy bezpośrednie i sprzedaż bezpośrednia (zasady prowadzenia, działalność rolnicza  
i pozarolnicza); 

2. Przetwórstwo rolne (działalność marginalna, lokalna, ograniczona - MOL): 

- obowiązek rejestrowania,  

- wymagania sanitarne i weterynaryjne, 

- podatki, 

- ubezpieczenia społeczne; 
3. Produkcja zgodnie z przepisami fiskalnymi dotyczącymi działalności gospodarczej  

i rolniczej: 

- ubezpieczenia rentowo-emerytalne i zdrowotne (zasady podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej  
i pozarolniczej działalności gospodarczej), 

- wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą 
działalność gospodarczą, 

- zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe wg Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, 

- podatek VAT, 

- rolnik ryczałtowy; 
4. Obowiązek zgłoszenia zarejestrowania działalności do WIJHARS;  
5. Jurysdykcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia.  

 
Istnieje możliwość częściowego zrealizowania ww. tematów i uwzględnienia w formularzu 
ofertowym (agenda).  
  
 
WYMAGANIA: 

1. Posiadanie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z celem i tematyką szkolenia 
(doświadczenie udokumentowane w dowolnej formie). 

2. Zamawiający wymaga przygotowania materiałów szkoleniowych.  
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU OCENY OFERT 
Kryterium oceny jest cena za 1 godzinę szkoleniową brutto (70%), doświadczenie (20%), 
dostępność eksperta we wskazanym terminie i miejscu (10%). 
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: 

1. CV – według dowolnego wzoru. 
2. Formularz ofertowy podpisany przez oferenta.  
3. Dokumenty potwierdzające opisane doświadczenie i wykształcenie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz pod numerem telefonu 17 852 85 26, 661 113 
291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 
 
Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy o przesłanie na adres e-mail: 
ewelina.n@procarpathia.pl lub złożenie w biurze projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” ul. Rynek 16 II p. do 17 maja 2013 r. do godz. 1200.  
 
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.05.2013 r. Wszyscy oferenci poinformowani zostaną 
mailowo o rozstrzygnięciu nadesłanych ofert. 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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