
Uchwała Nr 1647/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa  Rolniczego w Poznaniu. 

 

 

 

 

Na podstawie art.13 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 22 października  2004 r. 

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474) na wniosek Dyrektora 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Zatwierdza się cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 1647 /2016  

 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego  2016 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa  Rolniczego w Poznaniu. 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 

rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474) w ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa 

rolniczego mogą odpłatnie wykonywać usługi. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  

22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474)  

wysokość wynagrodzenia za wykonywanie usług, o których mowa w art. 4 ust. 4 wyżej 

wskazanej ustawy, określa cennik zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki doradztwa 

rolniczego, przez organ, któremu ta jednostka podlega. 

Przedkładany do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego cennik został 

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy Wielkopolskim 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  





Cennik usług świadczonych przez                              

Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Ostatnia aktualizacja cennika: luty  2016 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ………./2016

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia ………………………………………..

            CZĘŚĆ I :  USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

Dyrektor WODR w Poznaniu

Dr inż. Ryszard Jaworski



Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

1 2 3 4 5 6 7

do 5 działek rolnych i do 10 ha gruntów ornych 

wraz z ortofotomapami
23 40,65 50,00 wniosek

do 5 działek rolnych i powyżej 10 ha gruntów 

ornych wraz z ortofotomapami
23 44,71 55,00 wniosek

do 5 działek rolnych i powyżej 15 ha gruntów 

ornych wraz z ortofotomapami
23 52,84 65,00 wniosek

Każda kolejna działka powyżej 5 + ortofotomapa 

dla tej działki +EFA  dla tej działki jeżeli dotyczy
23 4,07 5,00 wniosek

Deklaracja zwierząt do wniosku o dopłaty 

obszarowe za każdą sztukę wpisaną do 

oświadczenia

23 1,22 1,50 deklaracja do wniosku

do 5 działek rolnych wraz z ortofotomapami 23 52,84 65,00 wniosek

do 5 działek rolnych  i powyżej 15 ha gruntów 

ornych wraz z ortofotomapami + EFA dla każdej 

działki

23 65,04 80,00 wniosek

Każda kolejna działka powyżej 5 +ortofotomapa 

dla tej działki+EFA  dla tej działki jeżeli dotyczy
23 4,88 6,00 wniosek

Deklaracja zwierząt do wniosku o dopłaty 

obszarowe za każdą sztukę wpisaną do 

oświadczenia

23 1,22 1,50 deklaracja do wniosku

3.
Zmiany/korekty do wniosku z poz.1 

lub 2
usługa 23 4,07 5,00

od każdej zmienionej 

pozycji,  przy czym jeden 

wiersz i jedną mapę 

uznaje się za jedną 

pozycję

2.

Wniosek o płatności 

rolnośrodowiskowe, rolno-

środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo 

ekologiczne wraz z płatnościami 

obszarowymi

Uwagi
Stawka 

VAT            

%

Cena netto zł  Cena brutto zł Jednostka

1. Wnioski o dopłaty obszarowe

I  USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

Poz. Opis
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

1 2 3 4 5 6 7

4.
Ułatwianie startu młodym rolnikom - 

wniosek o pomoc
wniosek + plan rozwoju gospodarstwa 23 406,50 500,00 wniosek o pomoc

5.
Ułatwianie startu młodym rolnikom - 

wniosek o płatność
23 81,30 100,00 wniosek o płatność

6.
Sprawozdanie z realizacji 

biznesplanu Młody Rolnik
23 162,60 200,00 sprawozdanie

7. Renty strukturalne 23 97,56 120,00 wniosek

bez konieczności sporządzenia pełnego planu 

gospodarstwa
23

406,50  + 0,5% od 

kwoty 

wnioskowanej 

dotacji

500,00 +( 0,5%

 od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji + VAT)

przy konieczności sporządzenia pełnego planu 

gospodarstwa
23

406,50  + 1,5% od 

kwoty 

wnioskowanej 

dotacji

500,00 + (1,5% 

od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji + VAT)

9.
Modernizacja gospodarstw rolnych - 

wniosek o płatność
w zależności od  liczby faktur 23

Do 10 faktur 

243,90 zł + 4,88 zł 

za każdą następną 

fakturę

Do 10 faktur -

300,00 zł +  6,00 zł 

za każdą następną 

fakturę

wniosek o płatność

10.

Przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku 

wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 

wprowadzenie odpowiednich działań 

zapobiegawczych - wniosek o pomoc

23

406,50  + 1,5% od 

kwoty 

wnioskowanej 

dotacji

500,00 + (1,5% 

od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji + VAT)

Wniosek o pomoc z 

planem przywrócenia 

potencjału produkcji 

rolnej w gospodarstwie

11.

Przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku 

wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 

wprowadzenie odpowiednich działań 

zapobiegawczych - wniosek o 

płatność

w zależności od liczby faktur 23

Do 10 faktur 

243,90 zł + 4,88 zł 

za każdą następną 

fakturę

Do 10 faktur -

300,00 zł +  6,00 zł 

za każdą następną 

fakturę

Wniosek o płatność

8.
Modernizacja gospodarstw rolnych - 

wniosek o pomoc
wniosek o pomoc

PROW 2007-13 Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Poz. Opis Uwagi

Stawka 

VAT            

%

Cena netto zł  Cena brutto zł Jednostka
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uczestnictwo rolników w systemach 

jakości żywności - wniosek o pomoc
23 40,65 50,00 wniosek o pomoc

Uczestnictwo rolników w systemach 

jakości żywności - wniosek o płatność
23 81,30 100,00 wniosek o płatność

13.
Zalesianie gruntów rolnych oraz 

zalesianie gruntów innych niż rolne
23 97,56 120,00 wniosek

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej - wniosek 

o pomoc

23 406,50 500,00 wniosek o pomoc

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej - Ekonomiczy Plan 

Operacji

23

1% od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji

1% od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji + VAT

Ekonomiczy Plan 

Operacji

Sprawdzanie wniosku o 

pomoc/Ekonomiczy Plan Operacji do 

"Różnicowania" spoza Ośrodka 

wykazanie błędów wg indywidualnej oceny, cena 

wg określonej w cenniku stawki godzinowej, 

powyżej 6 godzin pracy, nie mniej niż 

23 243,90 300,00 dokument

15.

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej - wniosek 

o płatność

w zależności od  liczby faktur 23

Do 10 faktur -

243,90 zł +  4,88 zł 

za każdą następną 

fakturę

Do 10 faktur -

300,00 zł +  6,00 zł 

za każdą następną 

fakturę

wniosek o płatność

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw- wniosek 

o pomoc

23 406,50 500,00 wniosek o pomoc

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw - Ekonomiczy 

Plan Operacji

23

1,2% od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji

1,2% od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji + VAT

Ekonomiczy Plan 

Operacji

Sprawdzanie wniosku 

o pomoc/Ekonomiczy Plan Operacji 

do "Mikroprzedsiębiorstw" spoza 

Ośrodka

23 243,90 300,00 dokument

14.

16.

12.

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

17.

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw- wniosek 

o płatność

23

Do 10 faktur -

243,90 zł +  4,88 zł 

za każdą następną 

fakturę

Do 10 faktur -

300,00 zł +  6,00 zł 

za każdą następną 

fakturę

wniosek o płatność

18.
Raport rachunkowości dla Linii Młody 

Rolnik
raport na podstawie danych rolnika 23 60,97 75,00 raport za kwartał

akt założycielski 23 1219,51 1500,00 akt

plan biznesowy 23 1869,92 2300,00 plan

wniosek do Oddziału Terenowego Agencji Rynku 

Rolnego wraz z wymaganymi załącznikami
23 325,20 400,00 wniosek

całość 23 3252,03 4000,00 komplet

akt założycielski 23 1056,91 1300,00 akt

plan operacyjny 2% wartości subwencji 

(inwestycji) nie mniej niż 
23 2520,33 3100,00 plan

całość 2% wartośći subwencji (inwestycji) nie 

mniej niż 
23 3008,13 3700,00 komplet

powierzchnia do 3 ha 23 24,39 30,00

za każdy kolejny obsiany hektar powyżej 3 23 4,07 5,00

21.
Sprawdzenie "Planu przedsiewzięcia 

inwestycyjnego" spoza Ośrodka
wskazanie błędów 23 406,50 500,00 plan

22.

Analiza techiczno-ekonomiczna 

wykorzystania sprzętu w 

gospodarstwie rolnym

opracowanie uproszczonej informacji nt 

wykorzystania posiadanego sprzętu rolniczego 

cena 

wg indywidulanej wyceny, nie mniejsza niż

23 203,25 250,00 gospodarstwo

19.

Przygotowanie dokumentów 

niezbędnych przy rejestracji grupy 

producentów rolnych w Oddziale 

Terenowym Agencji Rynku Rolnego i 

dokumentów niezbędnych do nadania 

statusu organizacji 

Organizacja

Wniosek o dotację do materiału 

siewnego
20. wniosek
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

do 50 000 zł inwestycji 23 406,50 500,00 plan

od 50 001 do 100 000 zł inwestycji 23

406,50 + 1% od 

kwoty pow. 

50 000 zł 

inwestycji

500,00 zł + (1% od 

kwoty pow. 50 

000zł 

inwestycji + VAT)

plan

od 100 001 do 200 000 zł inwestycji 23

813,01 zł + 0,5% od 

kwoty pow. 100 

000zł

inwestycji

1000,00 zł + (0,5% 

od kwoty pow. 100 

000zł inwestycji + 

VAT)

plan

od 200 001 do 500 000 zł inwestycji 23

1422,76 zł + 0,4% 

od kwoty pow. 200 

000zł inwestycji

1750,00 zł + (0,4% 

od kwoty pow. 200 

000zł   inwestycji+ 

VAT)

plan

powyżej 500 001 zł inwestycji 23

2235,77+ 0,3%  od 

kwoty pow. 500 

000zł  inwestycji

2750,00 zł + (0,3%  

od kwoty pow. 500 

000zł  inwestycji + 

VAT)

plan

w przypadku wystąpienia w gospodarstwie 

przetwórstwa rolno-spożywczego cena ulega 

zwiększeniu o 15%

24. Kalkulacje rolnicze udostępnienie archiwalnych kalkulacji 23 8,13 10,00 szt.

25. Kalkulacje rolnicze na zamówienie 23 162,60 200,00 szt.

26. Notowanie cen
udostępnianie archiwalnych notowań cen za 

miesiąc
23 8,13 10,00 kpl.

27. Plan nawożenia
do 5 działek

od 6 do 10 działek

za każdą następną działkę rolną

23
40,65

81,30

4,07

50,00

100,00

5,00

plan

23.

Plany przedsięwzięć inwestycyjnych

(również plany realizacji 

przedsiewzięć wykonywane bez 

wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach działań PROW 2014-20)

kalkulacje kosztów produkcji, bilans majątkowy,rachunek wyników, przepływy finansowe na podstawie dostarczonych informacji
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

28. Bilans azotu dla gospodarstwa 

do 5 działek rolnych

od 6 do 10 działek rolnych

za każdą następną działkę rolną

23

40,65

81,30

4,07

50

100,00

5,00

bilans

29. Plan nawożenia z bilansem azotu

do 5 działek rolnych

od 6 do 10 działek rolnych

za każdą następną działkę rolną

23

48,78

97,56

4,07

60,00

120,00

5,00

plan z bilansem

30.
Zmiana do planu nawożenia, bilansu 

azotu, planu z bilansem azotu

do 5 działek

od 6 do 10 działek rolnych

za każdą nastepną działkę rolną

23

20,33

40,65

4,07

25,00

50,00

5,00

31.
Miesięczny rejestr mleka

i przetworów mlecznych
dokumentacja miesięczna 23 8,13 10,00 miesiąc

32.
Roczna informacja kwoty 

bezpośredniej
raz do roku 23 97,56 120,00 informacja

33. Rejestr zwierząt dokumentacja całoroczna 23 203,25 250,00 rejestr/gatunek

34.

Sporządzenie obrotu stada 

i wyliczenie średniorocznych stanów 

zwierząt

sporządzenie wyliczeń 23 81,30 100,00 gatunek

35. Zalecenia modernizacyjne 

budynki inwentarskie

cena wg kalkulacji Katalogów Nakładów 

Rzeczowych i innych źródeł, nie mniejsza niż 

23 162,60 200,00 informacja

36. Bilans paszowy na podstawie obrotu stada 23 162,60 200,00 szt.

37. Obliczanie dawek pokarmowych
dla wszystkich grup technologicznych w ramach 

jednego gatunku
23 162,60 200,00 gatunek

38. Kosztorys w budownictwie
cena wg kalkulacji Katalogów Nakładów 

Rzeczowych i innych źródeł, nie mniejsza niż 
23 81,30 100,00 szt.

w zależności od liczebności grupy do 20 osób 

(włącznie)
23 178,86 220,00 osoba

w zależności od liczebności grupy powyżej 20 

osób 
23 121,95 150,00 osoba

cena w zależności od liczby działek rolnych:

- do 10 działek
23 40,65 50,00 wniosek

od 11 do 20 działek 23 60,98 75,00 wniosek

od 21 do 30 działek 23 97,56 120,00 wniosek

od 31 do 50 działek 23 146,34 180,00 wniosek

powyżej 51 działek 23 203,25 250,00 wniosek

39.

Szkolenie agroturystyczne oraz 

szkolenie "Podstawy rolnictwa 

ekologicznego"

40.

Wypełnianie wniosku "Zgłoszenie 

działalności w rolnictwie 

ekologicznym" 
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

część ogólna planu 23 203,25 250,00

część szczegółowa planu (w rolnictwie 

zrównoważonym w 1 roku bilans azotu i plan 

nawozowy w cenie planu)

23
5% od wartości 

dotacji w I roku

5% od wartości 

dotacji w I roku+ 

VAT

42.

Zmiana do planu działalności 

rolnośrodowiskowej, planu rolno-

środowiskowo-klimatycznego, planu 

ekologicznego

cena wg określonej stawki godzinowej 23 40,65
50,00 

za 1 h pracy
zmiana

43.

Dołożenie jednego pakietu 

rolnośrodowiskowego/rolośrodowisko

wo-klimatycznych/pakietu/wariantu 

ekologicznego lub zwiększenie 

powierzchni

% od wartości dołożonego pakietu lub zwiększonej 

powierzchni objętej pakietem przez czas jego 

realizacji

23 2% 2% + VAT
pakiet lub 

zwiększona powierzchnia

44.

Wypełnianie rejestru działań 

rolnośrodowiskowych/ działań 

rolośrodowiskowo-

klimatycznych/działań w rolnictwie 

ekologicznym

za każdy wpis w rejestrze (każdy wiersz) 23 0,81 1,00 wpis w rejestrze

45.

Wypełnianie innych dokumentów z 

zakresu rolnictwa ekologicznego, 

programu rolnośrodowiskowego, 

programu rolnośrdowiskowo-

klimatycznego (nieujętych w cenniku)

cena wg określonej w cenniku stawki godzinowej 23 40,65 50,00 godz.

46.
Wypełnianie dokumentów, wniosków 

z zakresu ochrony środowiska
cena wg określonej w cenniku stawki godzinowej 23 40,65 50,00 godz.

41.

Plan działalności rolnośrodowiskowej

Plan rolno-środowiskowo-klimatyczny

Plan ekologiczny

plan
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

47.

Opracowywanie innych dokumentacji 

niezbędnej do starań o pomoc z UE i 

pomocy krajowej

cena wg określonej w cenniku stawki godzinowej 23 40,65 50,00 godz.

podstawowe - dwudniowe (2 x 1 dzień) zw 150,00 200,00 osoba

uzupełniające - jednodniowe zw 80,00 120,00 osoba

do 20 uczestników (włącznie) 23 609,76 750,00 osoba

do 35 uczestników 23 487,80 599,99 osoba

wykład + dodatkowo koszt dojazdu 23 121,95 150,00 godzina

organizacja naboru 23 731,71 900,00
grupa uczestników

(do 30 osób)

51.
Wydanie duplikatu 

zaświadczenia/świadectwa
na prośbę klienta 23 20,33 25,00 zaświadczenie

52.
Wydanie kopii planu działalności 

rolnośrodowiskowej
na prośbę klienta 23 81,30 100,00 kopia planu

ocena gospodarstwa

plan dostosowania

koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg 

aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane 

na fakturze w odrębnej pozycji. 

23

prowadzenie księgi 23 40,65 50,00
za gospodarstwo na 

miesiąc

koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg 

aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane 

na fakturze w odrębnej pozycji. 

23

pomiar 23 40,65 50,00 godz.

opracowanie wyników 23 81,30 100,00 opracowanie

55. Usługi sprzętem pomiarowym 

50.
Szkolenia specjalistyczne - branżowe 

zlecone przez inne podmioty

53.

Ocena gospodarstw w zakresie 

spełniania wymogów wzajmnej 

zgodności

wg stawek określonych 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

54.
Pilotażowe prowadzenie księgi 

przychodów i rozchodów

48.
Szkolenie stosowania środków 

ochrony roślin sprzętem naziemnym

49.
Kurs operatorów kombajnów 

zbożowych, maszyn samobieżnych
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg 

aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane 

na fakturze w odrębnej pozycji. 

23

powierzchnia pomierzona w jednym 

gospodarstwie:

1,00-10,00 ha 23
4,88 zł/ha (nie mniej 

niż 24,39 zł)

 6,00 zł/ha (nie 

mniej niż 30,00 zł)
pomiar/ha

10,01 - 20,00 ha 23 4,07 zł/ha 5,00 zł/ha pomiar/ha

20,01 - 50,00 ha 23 3,25 zł/ha 4,00 zł/ha pomiar/ha

powyżej 50,01 ha 23 2,44 zł/ha 3,00 zł/ha pomiar/ha

57.

Wniosek o zwrot podatku 

akcyzowego w cenie oleju 

napędowego

wniosek 23 20,33 25,00 wniosek

58.

Prowadzenie ewidencji zabiegów 

ochrony roślin w gospodarstwie 

rolnym

za wpisany zabieg na działce rolnej 23 0,81 1,00 wpis

60.

Powiadamianie za pomocą usług sms 

lub e-mail w ramach systemu 

wspomagania decyzji w ochronie 

roślin 

W ramach Elektronicznej Platformy Świadczenia 

Usług
23 81,30 100,00

abonament roczny na

1 patogen

61.

Powiadamianie za pomocą usług sms 

lub e-mail w ramach systemu 

wspomagania decyzji w ochronie 

roślin w oparciu o dane klienta

W ramach Elektronicznej Platformy Świadczenia 

Usług
23 48,78 60,00

abonament roczny na

1 patogen

62. Wniosek do Agencji Nasiennej odstępstwo rolne 23 40,65 50,00 wniosek

Komplet dokumentacji wstępnej (wniosek o 

pomoc+plan przedsiewzięcia)
23 813,01 1000,00 wniosek + plan

Wniosek o przyznanie pomocy 23 162,60 200,00 wniosek

Plan realizacji przedsięwzięcia 23 894,31 1100,00 plan

Ankieta monitorująca/sprawozdanie z realizacji 

biznesplanu
23 121,95 150,00 ankieta/sprawozdanie

Wniosek o płatność 23 121,95 150,00 wniosek

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy + plan realizacji 

przedsięwzięcia (biznesplan)
23

813,01 +  1 % kwoty 

wnioskowanej 

pomocy *

1000,00 zł + 1 % 

kwoty 

wnioskowanej 

pomocy* + VAT

wniosek + plan

Wniosek o płatność 23 406,50 500,00 wniosek

63.
Premie dla młodych rolników 

(PROW 2014-20)

64.
Modernizacja gospodarstw rolnych 

(PROW 2014-20)

56. Pomiar pola za pomocą GPS
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy +plan 

przedsięwzięcia (biznesplan)
23 813,01 1000,00 wniosek + plan

Wniosek o płatność 23 243,90 300,00 wniosek

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy + plan realizacji 

przedsięwzięcia (biznesplan)
23

813,01 +  1 % kwoty 

wnioskowanej 

pomocy *

1000,00 zł + 1 % 

kwoty 

wnioskowanej 

pomocy* + VAT

wniosek+plan

Wniosek o płatność 23 203,25 250,00 wniosek

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy + plan 

przesięwziecia
23 487,80 600,00 wniosek+plan

Wniosek o płatność 23 121,95 150,00 wniosek

Ankieta monitorująca/sprawozdanie z realizacji 

biznesplanu
23 121,95 150,00 ankieta/sprawozdanie

68. Systemy jakości produktów rolnych Wniosek o przyznanie pomocy 23 81,30 100,00 wniosek

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy + plan odtworzenia 23

406,50  + (1,5% od 

kwoty 

wnioskowanej 

dotacji)

500,00 + (1,5% 

od kwoty 

wnioskowanej 

dotacji* + VAT)

wniosek+plan

Wniosek o płatność 23 162,60 200,00 wniosek

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy + plan realizacji 

przedsięwzięcia 
23

813,01 +  1 % kwoty 

wnioskowanej 

pomocy *

1000,00 zł + 1 % 

kwoty 

wnioskowanej 

pomocy* + VAT

wniosek+plan

Wniosek o płatność 23 406,50 500,00 wniosek

70.
Rozwój przedsiębiorczosci - rozwój 

usług rolniczych

66.
Przetwórstwo i marketing produktów 

rolnych

67. Restrukturyzacja małych gospodarstw

69.
Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej

65.
Inwestycje w gospodarstwach 

położonych na obszarach OSN
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy + plan realizacji 

przedsięwzięcia 
23

813,01 +  1 % kwoty 

wnioskowanej 

pomocy *

1000,00 zł + 1 % 

kwoty 

wnioskowanej 

pomocy*+VAT

wniosek+plan

Ankieta monitorująca/sprawozdanie z realizacji 

biznesplanu
23 121,95 150,00 ankieta/sprawozdanie

Wniosek o płatność 23 121,95 150,00 wniosek

72.
Płatnosci dla rolników przekazujących 

małe gospodarstwa
wniosek o przyznanie pomocy 23 81,30 100,00 wniosek

Wstępna ocena możliwości ubiegania się o 

dofinasowanie
n/d bezpłatnie bezpłatnie ocena

Wniosek o przyznanie pomocy + plan realizacji 

przedsięwzięcia 
23

813,01 +  1 % kwoty 

wnioskowanej 

pomocy *

1000,00 zł + 1 % 

kwoty 

wnioskowanej 

pomocy* + VAT

wniosek+plan

Wniosek o płatność 23 203,25 250,00 wniosek

74.
Zalesianie i tworzenie terenów 

zalesionych
Wniosek o przyznanie pomocy 23 121,95 150,00 wniosek

Zmiana planu realizacji przedsiewzięcia  na 

wniosek klienta
23 162,60 200,00 dokument

Wniosek o aneks do umowy 23 121,95 150,00 wniosek

Zmiany/uzupełnienia w dokumentach nie 

sporządzanych przez pracowników WODR 

(wniosek o przyznanie pomocy, plan działalności, 

wniosek o płatność)

23

100 % ceny 

podstawowej za 

dokument

100 % ceny 

podstawowej za 

dokument

wniosek/plan

3. Koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane na fakturze w odrębnej pozycji. 

4. Przy usługach doradczych wszelkiego rodzaju zmiany lub korekty we wniosku wykonanym przez inne podmioty traktowane są tak, jak nowa usługa.

2. Zmiany cen, opusty, itp. mogą nastąpić zgodnie z Regulaminem Rabatów, za zgodą Dyrektora WODR w Poznaniu lub osoby przez niego 

upoważnionej przed przystąpieniem do podpisania umowy. 

75.

Inne dokumenty związane z 

ubieganiem się o dofinansowanie w 

ramach działań PROW 2014-20

UWAGI:  * - płatnosć w II transzach - kwota płatna w momencie przyjęcia zlecenia , płatnosć % ponoszona po przyznaniu dotacji

1. Ustala się wartość godzinowej stawki wynagrodzenia za pracę komercyjną doradcy w wysokości 50,00 zł brutto

71.
Premie na rozpoczęcie działalnosci 

pozarolniczej

73.

Inwestycje w gospodarstwach 

położonych na obszarach Natura 

2000
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Ostatnia aktualizacja cennika: luty 2016

CZĘŚĆ  II :   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Dyrektor WODR w Poznaniu

Dr inż. Ryszard Jaworski
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Usługi wystawiennicze

1 2 3 4 5 6 7

CEW w Marszewie  stoisko w hali (24m
2
 np. 8x3 

m)
23 780,49 813,01 stoisko

CEW w Marszewie stoisko w hali (12m
2
 np.4x3 m) 23 398,37 487,80 stoisko

CEW w Marszewie stoisko w hali - boks (9m
2
 -3m 

x 3m)
23 292,68 406,50 stoisko

CEW w Marszewie 1/4 pawilonu 

wolnostojącego 8x7m
23 308,94 447,15 stoisko

CEW w Marszewie 1/2 pawilonu 

wolnostojącego 8x7m
23 495,93 609,76 stoisko

CEW w Marszewie pawilon wolnostojący 8x7m 23 894,31 975,61 stoisko

77.
Stoisko 

na czas trwania targów

CEW w Marszewie stoisko na placu 

wystawowym
23 22,76 26,02 m

2

78.
Stoiska dla zwierząt na czas trwania targów 23 65,04 81,30 stoisko

1 2 3 4 5 6 7

48,78
 60,00 zł 

powierzchnia 

32,52
 40,00 zł 

powierzchnia 

handlowa 

CWE Gołaszyn Regionalne Targi Rolnicze 23 32,52                   40,00    m
2

CWE Gołaszyn Wielkopolska Wieś 

Zaprasza/Regionalna Wystawa Drobnego 

Inwentarza

23 14,63                   18,00    m
2

79.
Powierzchnia gastronomiczna 

i handlowa

cena wg indywidualnej kalkulacji, minimalna 

powierzchnia 4m
2

23 m
2

Jednostka

76. Stoisko 

Poz. Opis Uwagi
Stawka 

VAT            
Cena netto Cena brutto Jednostka

Poz. Opis Uwagi
Stawka 

VAT            

%

Cena netto zł    od Cena netto zł    do

II   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

parking - samochód osobowy 23 28,46 35,00 samochód/czas imprezy

parking - samochód ciężarowy 23 52,85 65,00 samochód/czas imprezy

parking - autokar 23 81,30 100,00 samochód/czas imprezy

karta wjazdowa stała 23 36,59 45,00 samochód/czas imprezy

parking dla zwiedzających w CEW - samochód 

osobowy 
23 2,44 3,00 samochód/czas imprezy

karta wjazdowa wystawcy CEW stała 23 8,13 10,00 samochód/czas imprezy

zabudowane stoiska na hali 23 97,56 120,00 m
2
/na czas imprezy

namiot własny wystawcy 23 40,65 50,00 m
2
/na czas imprezy

teren otwarty do 50 m
2 23 34,96 43,00 m

2
/na czas imprezy

teren otwarty od 50 do 100 m
2 23 29,27 36,00 m

2
/na czas imprezy

teren otwarty powyżej 100 m
2 23 18,70 23,00 m

2
/na czas imprezy

wynajem ringu 23 406,50 500,00 zł/dobę

wynajem terenu zielonego poza targami 23 0,81 1,00 m
2
/dobę

namiot organizatora 25 m
2 

- powierzchnia wraz z 

namiotem
23 48,78 60,00 m

2
/na czas imprezy

wynajem parkuru 23 406,50 500,00 zł/na dobę

CWE Gołaszyn Regionalne Targi Rolnicze; Firmy 

rolnicze i ogrodnicy do 100m
2
 - powierzchnia 

wystawowa

23 29,27                   36,00    m
2

CWE Gołaszyn Regionalne Targi Rolnicze; Firmy 

rolnicze i ogrodnicy powyżej 100m
2
 - powierzchnia 

wystawowa

23 18,70                   23,00    m
2

Stoisko na terenie Targów Rolniczych w 

Kościelcu
23 178,86 220,00 stoisko 10m2

Stoisko na terenie Targów Rolniczych w 

Kościelcu
23 17,89 22,00

za każdy dodatkowy m2 

pow.10 m2

krzesło składane i krzesło tapicerowane 23 20,33 25,00 szt./na czas imprezy

ławka 23 7,32 9,00 szt./dobę

stolik 23 20,33 25,00 szt./na czas imprezy

230V - 1 gniazdo do 2,0 KW
23 97,56 120,00 szt./na czas imprezy

380V - 1 gniazdo do 6,0 KW
23 178,86 220,00 szt./na czas imprezy

82. Wynajem

83. Energia elektryczna 

81.
Inne stoiska i powierzchnie 

wystawowe

80. Postoje, parkingi ,  karty wjazdowe
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Promocja , reklama

1 2 3 4 5 6 7

84.
Promocje firmy (1 godzina)

podczas szkoleń specjalistycznych
23 243,90 300,00 razem

tablica (max 2x1,5m) na terenie komórek 

organizacyjnych WODR bez wynajmu powierzchni 

(dostarczona przez zleceniodawcę) cena wg 

umowy nie mniejsza niż w kolumnie 5

23 203,25 250,00
czas emisji reklamy 

1 miesiąc

rozpowszechnianie na terenie komórek 

organizacyjnych WODR wydawnictw innych 

instytucji 

23 0,04 0,05 szt. 

Banner 650x60px, pozioma forma reklamy, 

umieszczona zazwyczaj w górnej części serwisu. 

Wyceniany za 10.000 odsłon. Format gif,jpg lub swf. 

23 162,60 200,00 szt. 

Billboard 650x100px, pozioma forma reklamy, 

umieszczana zazwyczaj w górnej części serwisu, 

większa od bannera. Wyceniany na 10000 odsłon. 

Format gif, jpg lub swf. 

23 243,90 300,00 szt. 

Skyscraper 260x600px, pionowa forma reklamy 

umieszczona po prawej lub po lewej stronie serwisu. 

Wyceniany za 10000 odsłon. Format gif, jpg lub swf. 

23 203,25 250,00 szt. 

Button 260x120px, mała forma reklamy umieszczana 

po prawej lub lewej stronie serwisu. Wyceniany na 

10000 odsłon. Format gif, jpg lub swf.

23 121,95 150,00 szt. 

Artykuł sponsorowany, artykuł o treści dostarczonej 

przez reklamodawcę. Wyceniany na tydzień. 
23 731,71 900,00 szt. 

Wiadomość wysyłana mailem, kierowana do 

wybranych klientów Elektronicznej Platformy 

Świadczenia Usług – wiadomość w formacie html 

maksymalnie 30 kB. 

23 162,60 200,00 szt.

Załącznik do reklamy wysyłanej mailem do klientów 

Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług – plik do 

10 MB. 

23 243,90 300,00 szt.

Powiadomienie klientów Elektronicznej Platformy 

Świadczenia Usług o artykule sponsorowanym.
23 81,30 100,00 szt.

Jednostka

85. Reklama

86.

Reklama w Internecie.

Podane ceny dotyczą 10000 odsłon i 

1000 wiadomości. Liczba odsłon i 

wiadomości do negocjacji. Minimalna 

wartość zamówienia: 

100 zł.

Średnia dzienna liczna odsłon strony 

internetowej   wynosi około 7000 

odsłon.

Przy zamówieniu reklamy również w 

Poradniku obowiązuje opust 50 % na 

reklamę internetową.

Poz. Opis Uwagi
Stawka 

VAT            
Cena netto Cena brutto
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

dane, logo + reklama A5 23 48,78 60,00 szt. 

dane, logo + reklama A4 23 130,08 160,00 szt. 

reklama czarno- biała A5 23 243,90 300,00 szt. 

reklama kolorowa A5 23 406,50 500,00 szt. 

reklama kolorowa A6 23 243,90 300,00 szt.

Usługi noclegowe

1 2 3 4 5 6 7

88.
Pokój jednoosobowy z łazienką   

CEW Marszew
8 64,81 83,33 osobodoba

89.
Pokój dwuosobowy  z łazienką CEW 

Marszew
8 37,04 64,81 osobodoba

90.
Pokój trzyosobowy z łazienką CEW 

Marszew
8 27,78 55,56 osobodoba

91.
Pokój jednoosobowy z łazienką - 

hotel główny CWS Sielinko
8 69,45 74,08 osobodoba

92.
Pokój dwuosobowy z łazienką - hotel 

główny CWS Sielinkko
dla grupy powyżej 20 osób 8 41,67 46,30 osobodoba

93.
Pokój dwuosobowy z łazienką - hotel 

główny CWS Sielinkko
dla grupy poniżej 20 osób 8 50,93 55,56 osobodoba

94.
Pokój trzyosobowy z łazienką - hotel 

główny CWS Sielinkko
dla grupy powyżej 20 osób 8 41,67 46,30 osobodoba

95.
Pokój trzyosobowy z łazienką - hotel 

główny CWS Sielinkko
dla grupy poniżej 20 osób 8 50,93 55,56 osobodoba

96.
Pokój dwu, trzy i czteroosobowy bez 

łazienki - hotelik CWS Sielinko
8 23,15 27,78 osobodoba

97.
Pokój dwu, trzy i czteroosobowy bez 

łazienki - hotelik CWS Sielinko

dla grupy powyżej 5 osób pobyt co najmniej cztery 

doby
8 18,52 23,15 osobodoba

JednostkaPoz. Opis Uwagi
Stawka 

VAT            
Cena netto zł    od Cena netto zł    do

87. Katalog - informator
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Usługi gastronomiczne

1 2 3 4 5 6 7

98. Pakiet konferencyjny I kawa, herbata 23 4,07 5,00 pakiet

99. Pakiet konferencyjny II kawa, herbata, ciastko 23 8,13 10,00 pakiet

100. Pakiet konferencyjny III zgodnie z życzeniem klienta, nie mniej niż w kol.5 23 12,20 15,00 pakiet

23 10,57 13,00 osoba

23 18,70 23,00 osoba

23 10,57 13,00 osoba

102. Całodzienne wyżywienie
Cena zależy od specyfikacji i życzeń klienta. Ceny 

usług gastronomicznych podlegają negocjacji.
- - - wg umowy/negocjacje

Usługi laboratoryjne

1 2 3 4 5 6 7

103. Analiza gleby mineralnej 23 18,70 22,22 analiza

104. Analiza podłoża organicznego 23 28,45 31,48 analiza

105. Oznaczenie pH (H2O) -gleba 23 4,88 6,48 analiza

106. Oznaczenie pH (KCl) -gleba 23 6,50 7,41 analiza

107. Oznaczenie zasolenia- gleba 23 4,07 5,56 analiza

108. Ocena jakości kiszonki 23 81,30 101,86 analiza

109. Ocena pH kiszonki 23 7,32 9,26 analiza

110.
Przygotowanie i preparatyka próbki 

paszy
23 6,50 8,00 próbka

111.
Określenie zawartości białka 

ogólnego -pasza
23 22,76 27,78 analiza

112.
Określenie zawartości włókna 

surowego -pasza
23 22,76 27,78 analiza

113. Określenie zawartości soli -pasza 23 8,94 11,11 analiza

114. Określenie zawartości popiołu -pasza 23 9,76 12,04 analiza

115.
Określenie zawartości suchej masy -

pasza
23 8,94 11,11 analiza

Stawka 

VAT            
Cena netto zł    od Cena netto zł    do Jednostka

101.

Śniadanie

Obiad

Kolacja

Ceny usług gastronomicznych podlegają 

negocjacji i mogą ulec zmianie w zależności od 

specyfikacji i życzeń klienta.

Ceny usług bufetowych naliczane są wg receptur 

obowiązujących w gastronomii i ustalonych marży 

na wyroby i towary, jednak nie mniej niż w kol.5

Poz. Opis Uwagi

Poz. Opis Uwagi
Stawka 

VAT            
Cena netto Cena brutto Jednostka
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Usługi poligraficzne

1 2 3 4 5 6 7

1 strona , papier biały A4 jednostronnie 23 0,12 0,15 kartka

1 strona , papier biały A4 dwustronnie 23 0,16 0,20 kartka

1 strona , papier biały A3 jednostronnie 23 0,20 0,25 kartka

1 strona , papier biały A3 dwustronnie 23 0,29 0,36 kartka

kolorowe - jednostronnie ,1 strona , papier biały 

lub kolor A4 do 50% zadruku
23 1,63 2,00 strona

kolorowe - jednostronnie ,1 strona , papier biały 

lub kolor A4 pow. 50% zadruku
23 2,44 3,00 strona

kolorowe - dwustronnie ,1 strona , papier biały lub 

kolor A4 do 50% zadruku
23 2,03 2,50 kartka

kolorowe - dwustronnie ,1 strona , papier biały lub 

kolor A4 pow. 50% zadruku
23 2,85 3,50 kartka

117. Bindowanie A4 23 4,88 6,00 egz.

118. Skład komputerowy
A4, cena wg indywidualnej kalkulacji nie mniejsza 

niż w kolumnie 6
23 9,76 12,00 strona

119. Wydruk z komputera A4 , jednostronnie 23 0,49 0,60 strona

Poradnik Gospodarski

1 2 3 4 5 6 7

120. Prenumerata 5 3,81 4,00 egz./miesiąc

IV strona okładki 23 2500,00 3075,00 reklama

II i III strona okładki 23 1600,00 1968,00 reklama

strona wewnętrzna pełen kolor 23 1200,00 1476,00 reklama

1/2 strony pełny kolor 23 700,00 861,00 reklama

1/3 strony pełny kolor 23 500,00 615,00 reklama

artykuł sponsorowany za 1 str. A4 23 800,00 984,00 reklama

wkładkowanie 23 600,00 738,00 reklama

inny format 23 3,00 3,69 cm
2

Usługi transportowe

1 2 3 4 5 6 7

23 3,09 3,80 km

23 81,30 100,00 godzina 

123. Ciągnik + przyczepa transportowa  23 50,00 61,50 godzina

Cena netto Cena brutto Jednostka

122. Samochód transportowo-osobowy typu bus (w zależności od długości trasy i czasu),

121.

Reklamy i ogłoszenia w jednym 

numerze

Opusty przy zamówieniu reklamy 

powtarzalnej: 15% na kwartał, 20% 

na pół roku, 25% na cały rok.

Poz. Opis Uwagi

Stawka 

VAT            

%

Jednostka

116. Kserograficzne

Poz. Opis Uwagi
Stawka 

VAT            

%

Cena netto Cena brutto Jednostka

Poz. Opis Uwagi
Stawka 

VAT            
Cena netto Cena brutto
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Usługi wynajmu sal

1 2 3 4 5 6 7

CEW w Marszewie mała sala (klimatyzowana, 

wyposażenie audiowizualne w opcji) 23 16,26 65,04 zł/godz.

CEW w Marszewie duża sala (klimatyzowana, 

wyposażona w sprzęt multimedialny) 23 32,52 121,95 zł/godz.

uzależnione od liczby miejsc , czasu, standardu i 

wyposażenia, nie mniej niż w kol. 5
23 81,30 100,00 godzina

23 40,65 50,00 zł/godz.

23 406,50 500,00 zł/dobę

23 24,39 30,00 zł/godz.

23 243,90 300,00 zł/dobę

23 16,26 20,00 zł/godz.

23 162,60 200,00 zł/dobę

125. Wynajem zaplecza kuchennego
na podstawie indywidualnej umowy, nie mniej niż 

w kol. 5
23 203,25 250,00 zł/za imprezę

126.
Wynajem sali wyposażonej w sprzęt 

audiowizualny i (lub)  komputerowy 

uzależnione od liczby miejsc, czasu, nie mniej niż 

w kol. 5
23 105,69 130,00 godzina

23 40,65 50,00 dzień

23 406,50 500,00 miesiąc kalendarzowy

128.
Wynajem powierzchni biurowej - bez 

wyposażenia

na podstawie indywidualnych negocjacji, nie mniej 

niż w kol. 5
23 20,33 25,00 zł/m

2
/miesiąc

129.
Wynajem powierzchni biurowej - z 

wyposażeniem

biurko, krzesło, szafa lub regał - komplet na każde 

6m
2 23 24,39 30,00 zł/m

2
/miesiąc

127. Wynajem komputera
stacjonarny lub laptop, na podstawie 

indywidualnych negocjacji, nie mniej niż w kol. 5

124. Wynajem sali Sala Wykładowa w Muzeum - CWS Sielinko - 

poza terminem targów, zgodnie z umową i nie 

mniej niż w kol. 5

Sala Wykładowa pod Zegarem - CWS Sielinko - 

poza terminem targów, zgodnie z umową i nie 

mniej niż w kol. 5

Budynek zakładowy - salka CWS Sielinko - poza 

terminem targów

Poz. Opis Uwagi Cena netto zł    od Cena netto zł    do Jednostka
Stawka 

VAT            
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Cennik usług świadczonych przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Usługi inne

1 2 3 4 5 6 7

130. Wynajem sprzętu do pomiarów w 

zakresie cross compliance
zestaw 23 329,27 405,00 godz.

opryskiwacz polowy:

- pierwsze badanie                                                                                      

- kolejne badanie

23
97,56 

81,30

120,00 

100,00
badanie

opryskiwacz sadowniczy:

- pierwsze badanie

- kolejne badanie

23
113,82 

97,56

140,00 

120,00
badanie

bez transportu do 5 namiotów 23 121,95 150,00 zł/dzień

bez transportu powyżej 5 namiotów 23 81,30 100,00 zł/dzień

133. Kojce dla bydła 23 14,63 18,00 szt./czas imprezy

134. Kojce trzoda 23 34,15 42,00 szt./czas imprezy

135. Koryta 23 9,76 12,00 szt./czas imprezy

136. Sprzęt  audio-video wynajem z obsługą 23 147,97 182,00 godz.

137. Kosiarka samojezdna 23 29,27 36,00 godz.

138. Wykaszarka 23 55,28 68,00 godz.

udział w polu demonstracyjnym firm chemicznych 23 1463,41 1800,00 uczestnik

udział w polu demonstracyjnym hodowców 

roślin
23 130,08 160,00 odmiana

udostępnienie wydzielonego pola na pokaz polowy 

sprzętu rolniczego
23 1642,28 2020,00

na czas trwania

 imprezy
UWAGI:

4. Koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane na fakturze w odrębnej pozycji. 

3. Zmiany cen, opusty, itp.powyżej 10% wartości z kolumny 5, mogą nastąpić za zgodą Dyrektora WODR w Poznaniu lub osoby przez niego 

upoważnionej przed przystąpieniem do podpisania umowy. 

5. Działalność gospodarcza- istnieje możliwość negocjacji cen oraz możliwość ustalenia indywidualnych warunków umowy.

132. Namioty

139. Pola demonstracyjne

1. Ustala się wartość godzinowej stawki wynagrodzenia za pracę komercyjną doradcy w wysokości 50,00 zł brutto

2. Zmiany cen, opusty, itp. do 10 % wartości z kolumny 5, mogą dokonywać kierownicy komórek organizacyjnych bez zgody Dyrektora WODR w 

Poznaniu

Stawka 

VAT            
Cena netto Cena brutto JednostkaPoz. Opis Uwagi
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