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ZAPYTANIE OFERTOWE  

NR 1/ISO-TECH/IQSELL/2021 

 
 

Dotyczące wyłonienia na umowę cywilno-prawną (umowę zlecenie) wykonawcy realizującego usługi 

badawczej w ramach zespołu badawczego zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu 

organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, testowania prototypu oraz jego pilotażu 

i wdrożenia: (1) badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych 

rynków rolnych – diagnoza rozwiązań prawnych oraz (2) wypracowanie systemu monitoringu i oceny 

oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy rozwoju zrównoważonego obszarów 

wiejskich – aspekt środowiskowo-przestrzenny,  w ramach operacji pn. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla 

rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 

00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 
 
 

 
ZATWIERDZAM 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

I.1. NAZWA I ADRES: 

 
Iso-Tech sp. z o.o. 
ul. Św. Benedykta 6A/LU1, 50-535 Kraków 
NIP: 6762180759 | REGON: 356040156| KRS: 0000114837 
 

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: firma 

 
I.3. PODSTAWOWE REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU: 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 
poz. 2019  – dalej: PZP) na podstawie wyłączenia zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz do czynności podejmowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w toku postępowania i po jego 
zakończeniu mogą być składane wyłącznie w języku polskim, bądź w języku obcym z załączonym tłumaczeniem 
przysięgłym na język polski. 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. 
6. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
7. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 
8. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
9. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności zwrot kosztów 

przygotowania oferty. 
10. Jeżeli oferta zawiera informacje, które według Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.) i 
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas informacje takie nie będą ujawniane. 
Informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. 
Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom 
postępowania”. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 
podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu oferty. W 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Wykonawca nie może 
zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa: nazwy, adresu, ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności. 
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. Ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość 
lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. Ustawy w momencie odmowy 
na wezwanie Zamawiającego do odtajnienie przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem przez 
Zamawiającego tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa. 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Zawarcie umowy zlecenie z wykonawcą w celu wykonania badań w ramach zespołu badawczego wykonawcy pn. Badania 

i analizy prawne dla innowacyjnego modelu organizacyjnego IQSell  dla grupy operacyjnej „Innowacje dla lokalnych 

rynków rolnych”, która realizuje operację pt. „IQsell: innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw 

żywności.” realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

(operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na 

podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 
II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługa 

II.1.3. Kod CPV:     73111000-6 – Usługi badawcze 

II.1.4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie i zawarcie umowy zlecenie z Wykonawcą w celu wykonania badań jako część 

zespołu wykonawcy w postaci analiz prawnych na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju 
krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), testowania prototypu oraz jego pilotażu i wdrożenia w zakresie (1)  
wypracowania innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań 
prawnych oraz (2) wypracowania systemu monitoringu i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych 
jako podstawy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekt środowiskowo-przestrzenny, związanych z 
realizacją prac w projekcie „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”, M16 
„Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

2. Zakres szczegółowy usługi to: 
− Zadanie 1.2 Opracowanie Koncepcji Modelu - Diagnoza i analiza rozwiązań prawnych dla wypracowania innowacyjnego 

modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych  (wymiar godzinowy: 198) 
− Zadanie 4.1 Pilotaż Prototypu - Analizy rozwiązań prawnych w aspekcie środowiskowo-przestrzennym w związku z 

wypracowaniem systemu monitoringu i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków  (wymiar godzinowy: 234) 
3. Przybliżone lokalizacje, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia: 
a. obszar województwa małopolskiego 
b. obszar województwa dolnośląskiego 
4. Liczba godzin przewidziana na realizację zamówienia wynosi nie więcej niż: 432 godzin 

Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dojazdu do lokalizacji, w której prowadzone są badania. Zamawiający 
nie przewiduje możliwości wypłaty poniesionych przez Wykonawcę kosztów z tytułu dojazdu do miejsc  wskazanych 
przez Zamawiającego w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. Cena ofertowa brutto przedstawiona przez Wykonawcę 
musi zawierać wycenę wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości na  zasadach i 
warunkach określonych przez Zamawiającego, w tym koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdu  do miejsc 
realizacji prac badawczych. 

5. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu, po zakończeniu każdego miesiąca w terminie 3 dni roboczych od jego  
zakończenia, miesięczny raport z wykonywanych prac wraz z zestawieniem liczby przepracowanych godzin. 

6. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 
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II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Usługa realizowana będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r. 
 

II.3. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec każdego okresu rozliczeniowego operacji po stwierdzeniu przez Wykonawcę 

prawidłowego wykonaniu zadania 1.2 i 4.1 na podstawie poprawnie wystawionego i dostarczonego do siedziby Zamawiającego 
rachunku obejmującego kalkulację wynagrodzenia na podstawie iloczynu liczby przepracowanych godzin oraz umownej   
stawki godzinowej zł/h. Zamawiający może wypłacać cząstkowe wynagrodzenie. 

2. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
rachunku w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku. 

II.4. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

a. obszar województwa małopolskiego 

b. obszar województwa dolnośląskiego 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 
1.1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

1.1.1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności, jeżeli 
odrębne przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Zamawiający uzna Warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi  
zasobami do realizacji zamówienia w postaci spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe prawnicze. 
b) świadczy usługi prawne 
c) posiada doświadczenie w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot zamówienia. 

 
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w 
oparciu  o informacje w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. 
 

1.2. WYKLUCZENIE 
 

1.2.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców: 
1. Którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez Instytucję Zarządzającą PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
3. Którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania. 
4. Którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

1.3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 

1.3.1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do 

oferty następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 

2. Dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, tj. 
a) w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. III.1.1. pkt. 3.2 lit. a, tj. Posiadanie  wykształcenia 

prawniczego minimum wyższego 
Wykonawca przedkłada: 

− Oświadczenie, że ukończył studia prawnicze na uczelni wyższej. 
 

b) w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. III.1.1. pkt. 3.2 lit. b, tj. świadczenie usług 
prawnych 
Wykonawca przedkłada: 
-    Oświadczenie, że czynnie wykonuje zawód prawnika. 

c) w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. III.1.1. pkt. 3.2 lit. c, tj. posiada doświadczenie w 

zakresie problematyki stanowiącej przedmiot zamówienia. 

Wykonawca przedkłada: 

− referencje, prace naukowe lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego Wykonawca  wykonywał 

usługi lub świadczył pracę związaną z przedmiotem zamówienia 

 
1.3.2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 
 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące 

dokumenty: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

1.4. ODRZUCENIE OFERTY 

1.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, 



 

Operacja pn. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowana w ramach 

działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

         

 

3. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, 

5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

6. zostały złożone więcej niż 1 oferta przez jednego Wykonawcę. 

 

6.1.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1. KRYTERIA OCENY OFERT: 

IV.1.1. Kryteria oceny ofert: 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 
znaczeniem: 

1. Kryterium: cena ofertowa brutto –  100% (100 pkt), 
 

IV.1.2. Sposób oceny oferty: 
Przesłane przez Oferentów informacje zawarte w formularzu ofertowym nr 1, będą brane pod uwagę przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty wg kryterium punktowego. Zamawiający dokona wyboru Oferentów, których oferty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostały ocenione jako 
najkorzystniejsze tj. uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru: 
 

1. Kryterium cenowe: cena ofertowa brutto (C) - 100% (100 pkt) 
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym. 
Ocena ofert ważnych, złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych bądź nie odrzuconych z postępowania 
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku): 

 

najniższa oferowana cena spośród ofert ocenianych 

Ilość pkt. (P)= x 100 x 100 % 

cena badanej oferty 
 
 
Cena ofertowa brutto musi zawierać wycenę wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w 
całości na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu, w tym musi zawierać koszty ponoszone 
przez Wykonawcę z tytułu dojazdu do miejsc realizacji prac badawczych. 

 
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg 
następującego wzoru: 

 
gdzie: 

P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta, 

C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena, 
 
3. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami 

 
P = C 
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matematycznymi. 
 
IV.1.5. W cenie ofertowej brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz przedstawionym przez Zamawiającego opisem 
przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 
prawidłowe oszacowanie wszystkich elementów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
IV.1.6. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej podana w 
formularzu ofertowym cena brutto zawiera wszelkie koszty wypłacane bezpośrednio wykonawcy, ale także koszty 
wypłacane na jego rzecz. Cena ofertowa brutto zawiera pozapłacowe koszty pracy obciążające Zamawiającego tj. podatki, 
składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 
i inne koszty związane z wynagrodzeniem Wykonawcy płacone przez płatnika składek, które Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zawiera podatek i składki ZUS w części obciążającej 
wykonawcę. 

 
IV.1.7. Zamawiający przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą, będącym osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gosp., dokona obliczenia ceny jednostkowej brutto nieobciążonej pozapłacowymi kosztami pracy (zasadnicza 
stawka godzinowa zł/godz.) zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Stawka zostanie obliczona na podstawie danych, niezbędnych do wyliczenia stawki zasadniczej wynagrodzenia, 
uzyskanych od Wykonawcy.  

 
IV.1.8. Rzeczywista wartość wynagrodzenia do wypłaty Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gosp. zostanie pomniejszona o wszelkie pozapłacowe koszty wynagrodzenia. Zamawiający potrąci z wartości 
zamówienia wszystkie niezbędne składki wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 
IV.1.9. Maksymalny całkowity koszt wynagrodzenia Wykonawcy obciążający Zamawiającego nie powinien przekroczyć 
ceny łącznej brutto przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Zamawiający ustali 
wysokość godzinowej stawki brutto nieobciążonej pozapłacowymi kosztami, a następnie w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy i przedłożenia przez Wykonawcę ewidencji godzin przepracowanych, wystąpi okoliczność przekroczenia 
całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do wartości łącznej brutto z oferty Wykonawcy, Zamawiający 
zastrzega, że przed końcowym rozliczeniem umowy, tj. przed przedłożeniem ostatniego rachunku, może zostać zawarty 
aneks do umowy zmieniający kwotę godzinowej stawki zasadniczej, tak aby łączny koszt wynagrodzenia obciążający 
Zamawiającego nie wyniósł więcej niż cena łączna zamówienia ze wszystkimi pozapłacowymi kosztami zawarta w ofercie 
Wykonawcy. 

 
IV.2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
IV.2.1. O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie 
internetowej https://local-food.pl 
 
IV.2.2. Informacja o wyniku postępowania zawiera dane Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, tj.: nazwę 
albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawcy, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert, łączną punktację, informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, informację o 
wykonawcach, którego oferta została odrzucona. 
 
IV.2.3. Z Wykonawcą, którego oferta wybrana będzie za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zlecenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
 
IV.2.4. Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania   umowy. 
W razie niepodpisania umowy w podanym przez Zamawiającego terminie Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
odstąpienia od jej podpisania. W powyższej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo podpisania umowy z Wykonawcą, 

https://local-food.pl/
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którego oferta została oceniona jako kolejna po najkorzystniejszej. 

 
IV.3. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

IV.3.1.  Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, jeżeli: 
a. nie wpłynęły żadne oferty w postępowaniu, 
b. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
c. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, 
d. w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu gospodarczego Projektu, 
e. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 
IV.3.2. Do momentu ogłoszenia informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo 
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy o 
udzielenie zamówienia. 
 
IV.3.3. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 
 
IV.3.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia, poprzez zawarcie 
informacji o  unieważnieniu na stronie internetowej Zamawiającego : https://local-food.pl  jednocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 

 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania   ofert, 
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 

 
IV.3.5. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności zwrot kosztów przygotowania oferty. 
 
 

SEKCJA VI: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

V.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający cenę ofertową brutto w walucie PLN – wzór 

formularza jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (oryginał). 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego (oryginał). 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

(oryginał). 
4. Wykaz głównych usług lub publikacji zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania 

ofert -stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (oryginał). 
5. Dokumenty wskazane w ust. III.3.1. pkt 2 zapytania ofertowego, potwierdzające posiadane kompetencje  i 

doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (kopie). 
6. Ewentualne pełnomocnictwo w przypadku, gdy dokumenty złożone w postępowaniu przez Wykonawcę 

podpisywane są przez osobę do reprezentacji Wykonawcy inną niż wskazana w dokumencie rejestracyjnym 
przedsiębiorcy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem). W tym przypadku do 
oferty musi być załączone, udzielone przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z właściwymi dokumentami rejestrowymi, pełnomocnictwo do: reprezentowania Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielnie zamówienia /albo/ reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia  
umowy w sprawie zamówienia. 
 

 

https://local-food.pl/
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V.2. Forma oferty 
V.2.1. Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej. Oferta oraz jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej. 
V.2.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelną techniką. 
V.2.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do reprezentowania  

Wykonawcy, tj. osobę (lub osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z właściwymi  
dokumentami rejestrowymi. W innym przypadku do oferty musi być załączone pełnomocnictwo udzielone przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z właściwymi dokumentami rejestrowymi do: 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia /albo/ reprezentowania i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem. 

V.2.4. W przypadku załączenia kopii wymaganych dokumentów (poza pełnomocnictwem, o którym mowa w ustępie 
wyżej) Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedstawi do wglądu oryginały tych dokumentów lub przedstawi 
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez Instytucję, która je wydała. 

 
 

SEKCJA VI: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
VI.1.1 Termin składania ofert do dnia 21 czerwca 2021 do godziny 15:00, miejsce: Iso-Tech sp. z o. o., z siedzibą: ul. Św. 

Benedykta 6A/LU1, godziny pracy: 7:00-15:00. 
 

Ofertę należy złożyć w kopercie oznakowanej w następujący sposób 
 

Iso-Tech Sp. z o.o.  
ul. Św. Benedykta 6A/LU1, 30-535 Kraków 

z dopiskiem: 
IQSell Nr 1 ISO-TECH/2021 

„IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” 
 

VI.1.2 Ofertę przygotowaną i oznakować jak wyżej należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub 
kuriera. Za termin złożenia oferty uznaje się termin potwierdzenia jej odbioru przez Zamawiającego. W przypadku 
nieprawidłowego zaadresowania lub opisania koperty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe 
skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 
 

VI.1.3 Oferta złożona po terminie: Ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie. Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta taka nie jest rozpatrywana. 

 
VI.1.4 Kontakt: 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: w sprawach formalnych – Pan Rafał Serafin, 
Prezes Zarządu Iso-Tech sp. z o.o., mail: rafal.serafin@fpds.pl Porozumiewanie odbywa się tylko w formie 
pisemnej, w języku polskim. 
 

VI.1.5 Związanie ofertą: 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na 
wniosek Zamawiającego o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż przedłużenie o kolejnych 60 dni. 
 

VI.1.6 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
Wykonawca może zmienić ofertę poprzez złożenie Zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie 
złożenie nowej oferty lub poprzez złożenie Zamawiającemu oświadczenia o zmianie treści oferty i w odrębnej 
kopercie przekazanie Zamawiającemu dokumentów, które będą stanowiły integralną część złożonej oferty, przy 
czym Wykonawca oznacza kopertę w taki sam sposób jak oznaczył kopertę, w której znajduje się oferta dodając 
na składanej kopercie dopisek „zmiana oferty”. 

mailto:rafal.serafin@fpds.pl
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Wykonawca może wycofać ofertę poprzez złożenie Zamawiającemu wniosku o zwrot oferty. Zamawiający po 
otrzymaniu wniosku zwraca ofertę Wykonawcy. 
 

VI.1.6. Warunki udzielania wyjaśnień i zmian w zapytaniu ofertowym: 
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie zapytań, wniosków, zawiadomień i informacji pocztą elektroniczną (adres: 

rafal.serafin@fpds.pl) i uważać będzie, że złożone zostały w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem wyznaczonego terminu. Zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą również zamieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego : https://local-food.pl  Oferenci mają obowiązek śledzenia ww. strony 
internetowej do dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 

 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści, nie 
ujawniając ich źródła, na stronie internetowej Zamawiającego: https://local-food.pl  Wykonawcy mają obowiązek 
stałego śledzenia ww. strony internetowej. 

 
3. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego. Informacja o takiej zmianie, w tym zmianie terminów, zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej Zamawiającego: https://local-food  

 
4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również zapytania 

Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

5. Na skutek wprowadzonej modyfikacji zapytania ofertowego Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o 
czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. Ponadto informację taką 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego: https://local-food.pl 

 

VI.2. Badanie ofert 
VI.2.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 
VI.2.2 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia i złożenia odpowiednich 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tj. oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia aktualnych na 
dzień ich złożenia. 

VI.3. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający, Iso-Tech sp. z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iso-Tech sp. z o.o., z siedzibą: Św. Benedykta 6A/LU1, 30-
535 Kraków NIP: 6762180759 | REGON: 356040156 | KRS: 0000114837. Reprezentuje go Prezes Zarządu – Rafał 
Serafin; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur 
udzielania zamówień Iso-Tech sp. z o.o. decyduje on sam jako administrator danych. 

2. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim 
skontaktować poprzez adres e-mail: rafal.serafin@fpds.pl  *. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

mailto:rafal.serafin@fpds.pl
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4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji operacji odbywa się również zgodnie z przepisami: 
− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz   Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005; 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

− rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 
r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 

5. Dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu, monitoringu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

6. W ramach realizacji operacji dane osobowe będą również przekazywane do Instytucji uczestniczących realizacji 
operacji, we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz wdrażających Program, tj. 
m.in. do: 

− Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie w jakim pełni rolę Instytucji Zarządzającej dla Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa; 

− Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie w jakim pełni rolę Agencji Płatniczej dla Programu 
Obszarów Wiejskich 2014-2020, mającej siedzibę przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom kontrolnym, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, 
specjalistycznym firmom realizującym kontrole i audyt w ramach PROW 2014-2020, organom audytowym i 
dochodzeniowym Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii, 
organom, jednostkom, podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub umów. 

8. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji operacji, do czasu wygaśnięcia wszelkich 
zobowiązań umownych lub do czasu wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane będą 
przechowywane przez okres 5 lat od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z 
przyznaniem pomocy w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi 
roszczeniami przez administratora danych. Po upływie ww. okresu dane osobowe będą archiwizowane. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą 
przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG). 

10. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 
RODO, oraz ich sprostowania** na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia*** przetwarzania na podstawie art. 18  
RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

11. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

12. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub  podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
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** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

***   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

SEKCJA VII: WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 
VII.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, w drodze 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
VII.2. Przewiduje się następujące okoliczności dokonania zmian w umowie: 

1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić: 
 

a) w przypadku zmiany obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmiany przepisów - zmiana 
dotyczy stawki brutto (zasadniczej). Zmiana ma zastosowanie w przypadku, gdy zmiana obowiązującej 
minimalnej stawki powoduje, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na poziomie niższym niż  
obowiązująca minimalna stawka. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega waloryzacji 
odpowiednio o kwotę, która spowoduje, że w przeliczeniu na godzinę wynagrodzenie Wykonawcy ustalone 
będzie na poziomie minimalnej stawki godzinowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

b) w wyniku ustalenia w umowie wysokości godzinowej stawki brutto nieobciążonej pozapłacowymi kosztami 
wynagrodzenia (godzinowa stawka zasadnicza zł/godz.), a następnie w wyniku realizacji przedmiotu umowy  i 
przedłożenia przez Wykonawcę ewidencji godzin przepracowanych, wystąpi okoliczność przekroczenia 
całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy obciążającego Zamawiającego w stosunku do wartości łącznej 
brutto zamówienia określonej w ofercie Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że przed 
końcowym rozliczeniem umowy, tj. przed przedłożeniem ostatniego rachunku przez Wykonawcę, może zostać 
zawarty aneks do umowy zmieniający wysokość należnego wynagrodzenia i kwotę godzinowej stawki 
zasadniczej, tak aby łączny koszt wynagrodzenia obciążający Zamawiającego nie wynosił więcej niż cena łączna 
zamówienia ze wszystkimi pozapłacowymi kosztami określona w ofercie Wykonawcy. 

c) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmiany kwoty wynagrodzenia brutto, tak aby łączny koszt wynagrodzenia Wykonawcy obciążający 
Zamawiającego nie wynosił więcej niż cena łączna zamówienia ze wszystkimi pozapłacowymi kosztami określona 
w ofercie Wykonawcy. 

d) w przypadku określenia przez Zamawiającego konieczności zmniejszenia zakresu prac lub rezygnacji z części 
zadań z przyczyn o obiektywnym charakterze, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w 
przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 
interesie publicznym, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia bądź w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
należne Wykonawcy podlega zmniejszeniu o wartość niewykonanych zadań lub o wartość wynagrodzenia 
oszacowanego zgodnie ze wzorem na postawie: liczby godzin pracy przewidzianych na realizację niewykonanych 
zadań x stawka godzinowa zł/h. 

2. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji 
prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu 
umowy. 

3. Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Wprowadzona zmiana nie może 
jednak powodować wprowadzenia warunków, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej 
treści – są to wszystkie zmiany mające wpływ na krąg wykonawców zainteresowanych zamówieniem. 

4. Zmiana nazwy, siedziby stron umowy oraz innych danych identyfikacyjnych. 
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5. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 
6. Gdy zmiana sposobu realizacji usługi będzie wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 

wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
VII.3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania zmian w umowie, w tym zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 
1. Zmiany powstałej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zmiany powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
3. Zmiany powstałej z powodu nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą”, skutkujących niemożliwością 

realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 
Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron 
umowy, niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania o udzielnie 
zamówienia i przez którąkolwiek ze Stron w chwili zawarcia umowy 

4. Zmiany powstałej z powodu trudnych warunków atmosferycznych jeżeli te mogą mieć wpływ na właściwą  
realizację przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa mających wpływ na realizację zamówienia. 

VII.4. Warunkiem dokonania zmian jest: 
1. Złożenie wniosku o zmianę przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, obniżeniem kosztów. 
2. Zachowanie formy pisemnej zmian pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 

 
 
Integralne załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1 do ZO - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 do ZO - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4. Załącznik nr 4 do ZO - Wykaz głównych usług 

5. Załącznik nr 5 do ZO - Wzór umowy 

6. Załącznik n 6 do ZO – Opis operacji 
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1/ISO-TECH/IQSELL/2021 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa Wykonawcy / Imię i nazwisko Wykonawcy: 
Adres Wykonawcy: 

…………………………………….. 
…………………………………….. 

NIP (jeśli dotyczy): …………………………………….. 
REGON (jeśli dotyczy): …………………………………….. 
Imię i nazwisko osób upoważnionych do kontaktu: …………………………………….. 
Numer telefonu do osoby kontaktowej: …………………………………….. 
Adres e-mail: …………………………………….. 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia na umowę zlecenie Wykonawcy w celu realizacji  
usługi badawczej w ramach zespołu badawczego zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu 
organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, testowania prototypu oraz jego pilotażu 
i wdrożenia: (1) badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych 
rynków rolnych – diagnoza rozwiązań prawnych oraz (2) wypracowanie systemu monitoringu i oceny 
oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy rozwoju zrównoważonego obszarów 
wiejskich – aspekt środowiskowo-przestrzenny, w ramach operacji „IQSell: Innowacje organizacyjne dla 
rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 
00039.DDD.6509.00126.2019.01, zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym Zapytaniu 
ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego oferuję realizację zamówienia: 

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

(1)1 (2) (3) 

Cena jednostkowa brutto/godzinę 
pracy [PLN] 

Łączna liczba godzin w okresie 
trwania umowy [GODZ] 

Łączna cena usługi 
brutto [PLN] 

 
432  godz. 

 

 
1 W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gosp. podana przez 
Wykonawcę w ofercie cena jednostkowa brutto zawiera wszelkie koszty wypłacane bezpośrednio wykonawcy, ale także 
koszty wypłacane na jego rzecz. Cena ofertowa brutto zawiera pozapłacowe koszty pracy obciążające Zamawiającego tj. 
podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń 
pracowniczych i inne koszty związane z wynagrodzeniem Wykonawcy płacone przez płatnika składek, które Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zawiera podatek i składki ZUS w części 
obciążającej wykonawcę. 
 
Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gosp. kalkuluje cenę jednostkową brutto za godzinę 
pracy z uwzględnieniem w kosztach co najmniej: pozapłacowych kosztów wynagrodzenia, o których mowa wyżej oraz 
z uwzględnieniem „minimalnej stawki godzinowej” ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. 
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Zamawiający przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą, będącym osobą fizyczną nieprowadzącym działalności 
gosp., dokona obliczenia ceny jednostkowej brutto nieobciążonej pozapłacowymi kosztami pracy (zasadnicza stawka 
godzinowa zł/godz.) zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Stawka zostanie obliczona na podstawie danych, niezbędnych do wyliczenia stawki zasadniczej wynagrodzenia, 
uzyskanych od Wykonawcy przez zawarciem umowy. 

 

.................................., dn. ...................... ...................................................................... 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy 
 
2. Wykonawca oświadcza, że w powyższej cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz przedstawionym przez 
Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że w cenie usługi jednostkowej brutto 
uwzględnił wszelkie podatki, w tym VAT / składki ZUS oraz została ona skalkulowana z uwzględnieniem pozapłacowych 
kosztów pracy obciążających Zamawiającego i uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej zgodnie z 
ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2021 r. 
 
 
 
.................................., dn. ...................... ...................................................................... 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych 
do reprezentacji Wykonawcy 
 

 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania 
zamówienia. 
 
 
 
 
.................................., dn. ...................... ...................................................................... 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy 

 
4. Wykonawca oświadcza, iż następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa: 
 

 
............................................................................................................................................................................... 

 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

.................................., dn. ...................... ...................................................................... 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy 
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5. Ponadto Wykonawca oświadcza, iż: 

 
a) zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i ewentualnymi modyfikacjami, w tym z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz ze wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niech zawarte i zdobył wszystkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

b) akceptuje termin i warunki realizacji usług. 
c) podana w ofercie stawka podatku od towarów   i   usług VAT   jest zgodna   z   przepisami Ustawy   z   11   marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.). 
d) jest / nie jest płatnikiem podatku VAT. (niepotrzebne skreślić). 
e) w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podana w 

ofercie cena brutto zawiera pozapłacowe koszty pracy obciążające Zamawiającego tj. podatki, składki na ubezpieczenia 
społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych i inne koszty płacone przez płatnika 
składek, a rzeczywista wartość wynagrodzenia Wykonawcy do wypłaty zostanie pomniejszona o wszelkie pozapłacowe 
koszty wynagrodzenia. 

f) jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

g) w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, akceptuje warunki płatności za 
wykonane zamówienie określone we wzorze umowy. 

h) wyraża zgodę   na   przetwarzanie   przez   Zamawiającego   danych   osobowych   udostępnionych   przez   Wykonawcę 
w toku postępowania i w trakcie realizacji zamówienia. 

i) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2. 
j) Wyraża zgodę na upublicznienie przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego: https://local-food.pl 

informacji o wyniku postępowania. Informacja o wyniku postępowania zawiera dane Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w postępowaniu, tj.: nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert, łączną punktację, informacje o wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni, informację o wykonawcach, których oferta została odrzucona. 

j) po uprawomocnieniu się wyboru jego oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
 

Oferta została złożona na .......... stronach 
 

[wszystkie strony oferty należy ponumerować oraz podać liczbę stron]. 
 
 
 

.................................., dn. ...................... ...................................................................... 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy 
 
 
 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
 
2 nie dotyczy Wykonawcy w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO. 

https://local-food.pl/
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Nr 1. ISO-TECH/2021 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

 
Nazwa Wykonawcy / Imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………….. 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w ramach zapytania ofertowego dotyczącego 

wyłonienia na umowę zlecenie Wykonawcy w celu realizacji usługi badawczej w ramach zespołu badawczego 

zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów 

dostaw żywności, testowania prototypu oraz jego pilotażu i wdrożenia: (1) badawcze wypracowanie 

innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań 

prawnych oraz (2) wypracowanie systemu monitoringu i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych 

rynków rolnych jako podstawy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekt środowiskowo-

przestrzenny, w ramach operacji pn. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw 

żywności” realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020 (operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy 00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, dotyczące: 
 

a) posiada wykształcenie wyższe prawnicze. 
b) świadczy usługi prawne 
c) posiada doświadczenie w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot zamówienia. 

 
 

…………………………, dn…………………………………. ……………………………………………………….. 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych do 

reprezentacji Wykonawcy 
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1/ISO-TECH/IQSELL/2021 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

 
Nazwa Wykonawcy / Imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………….. 
 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w ramach zapytania ofertowego dotyczącego 

wyłonienia na umowę zlecenie Wykonawcy w celu wykonania usługi badawczej w ramach zespołu 

badawczego zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich 

łańcuchów dostaw żywności, testowania prototypu oraz jego pilotażu i wdrożenia: (1) badawcze 

wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza 

rozwiązań prawnych oraz (2) wypracowanie systemu monitoringu i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój 

lokalnych rynków rolnych jako podstawy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekt 

środowiskowo-przestrzenny, w ramach operacji nt. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 

łańcuchów dostaw żywności” realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 

00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 
Wykonawca oświadcza, iż: 

 
1) Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez Instytucję Zarządzającą PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

…………………………, dn…………………………………. ……………………………………………………….. 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych do 

reprezentacji Wykonawcy 
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1/ISO-TECH/IQSELL/2021 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

Nazwa Wykonawcy / Imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………….. 
 
 
 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w ramach zapytania ofertowego dotyczącego 

wyłonienia na umowę zlecenie Wykonawcy w celu wykonania usługi badawczej w ramach zespołu 

badawczego zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu organizacyjnego dla rozwoju krótkich 

łańcuchów dostaw żywności, testowania prototypu oraz jego pilotażu i wdrożenia: (1) badawcze 

wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych – diagnoza 

rozwiązań prawnych oraz (2) wypracowanie systemu monitoringu i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój 

lokalnych rynków rolnych jako podstawy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekt 

środowiskowo-przestrzenny, w ramach operacji nt. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 

łańcuchów dostaw żywności” realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 

00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 
Wykonawca przedkłada poniższy wykaz usług/prac wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym terminie),  potwierdzający: 
 

1)    Posiadanie doświadczenia w zakresie usług i analiz prawnych związanych z przedmiotem zamówienie 
potwierdzone realizacją co najmniej jednej usługi lub publikacji naukowej w tym zakresie: 
 
 

Lp. Przedmiot szczegółowy usługi Okres realizacji usługi Podmiot, na rzecz 
którego 
usługa została wykonana 

1.    

 

Uwaga! Wykonawca przedkłada dodatkowo, jako osobne załączniki, dowody potwierdzające należyte wykonanie 
usług/praktyk, o których mowa wyżej wystawione przez podmioty, na rzecz których prowadzone były usługi, np. 
poświadczenie, referencje, zaświadczenie o odbyciu praktyk, protokoły odbioru wykonanych prac itp. 

 

…………………………, dn…………………………………. ……………………………………………………….. 
(miejscowość) podpis(y) osoby/osób upoważnionych do 

reprezentacji Wykonawcy 
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1/ISO-TECH/IQSELL/2021 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 
 
UMOWA ZLECENIE nr ewid………………………………. 
w dniu ........................................ we .......................... , pomiędzy: 
 
Iso-Tech sp. z o.o. 
ul. Św. Benedykta 6A/LU1, 30-535 Kraków  
NIP: 6762180759 | REGON: 356040156 | KRS: 0000114837 
reprezentowanym przez: 
zwanym dalej „Zamawiającym”/ “Zleceniodawcą” a: 
 
Nazwisko ……………………………………. Imiona 1 …………………………………………. 2 ..………………...…………….. 
Imię ojca ………………………………………….. Imię matki ……………………………………………………………………………. 
Miejsce urodzenia ………………………………… Data urodzenia …………………………………………………………………….…. 
zwanym dalej Wykonawcą nieprowadzącym działalności gospodarczej / prowadzącym działalność gospodarczą  
jednoosobową / prowadzącym działalność gospodarczą i zatrudniającym pracowników*, 
Nr PESEL ………………………………. 
Seria i nr dowodu osobistego lub paszportu ………………………………………………………………... 
Miejsce zamieszkania: 
Kraj ………………….. Województwo ……………  Powiat ………………. Gmina ………………………… 
Ulica ……………. Nr domu ………….. Nr mieszkania …………….. 
Kod pocztowy  ……………. Miejscowość ………………. 
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego wg zamieszkania …………………………………………………………………………….. 
Oddział NFZ wg zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………. 
Nr rachunku osobistego: ……………………… 
 
Oświadczam, iż jestem właścicielem ww. numeru konta …………………………………….   …………………….…………… 
(podpis Wykonawcy) (nr tel. kontaktowego) 
 
Stwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno - skarbowa, za podanie 
danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 
 
…………………………………………… 
(czytelny podpis Wykonawcy) 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Niniejszą umowę zawarto w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy, w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 – dalej: PZP) na podstawie wyłączenia w art. 
2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

2. Wykonawca (w przypadku osoby fizycznej) oświadcza, że: 
a) jest / nie jest* zatrudniony w ramach stosunku pracy (umowa o pracę/akt mianowania*)  
b) jest / nie jest* pracownikiem innego pracodawcy (nazwa): ................................................... zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę, mianowania, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku 
pracy, członkostwa w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a wynagrodzenie miesięczne brutto z tych tytułów 
jest / nie jest * wyższe od kwoty minimalnego krajowego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego ds. 
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pracy i jednocześnie wnioskuje / nie wnioskuje * o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym, emerytalnym 
i rentowym (po połowie na koszt Zamawiającego i Wykonawcy); 

c) posiada/ nie posiada* inny tytuł ubezpieczenia: jako rolnik, sędzia, prokurator, wynikający ze stosunku służby jako 
żołnierz zawodowy lub funkcjonariusz: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu; 

d) jest / nie jest* pracownikiem zatrudnionym z tytułu umowy o pracę lub zawarł/ nie zawarł* umowę cywilnoprawną, 
i oświadcza, że jego comiesięczne przychody z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z której powstał 
obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są niższe/równe/wyższe* od kwoty 
minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto  obowiązującej w danym roku; 

e) jest / nie jest* zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zawarł / nie zawarał* umowę zlecenia lub o świadczenie 
usług, z której powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania niniejszej 
umowy, to jest (czas trwania zawartej umowy oraz nazwa pracodawcy/zleceniodawcy) w związku z czym 
wnioskuje / nie wnioskuje* o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym; 

f) jest / nie jest* uczniem / studentem* (nazwa szkoły/uczelni, rodzaj studiów, ukończony semestr i nr 
legitymacji)…………………………………………………………………………………………………………………………………..… (dołączyć 
zaświadczenie potwierdzające status studenta); 

g) jest/ nie jest studentem* szkoły wyższej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej, który ukończył/nie ukończył* 26 
lat; 

h) jest/ nie jest doktorantem*; 
i) jest / nie jest* emerytem / rencistą* nr emerytury: .................................... przyznanej od nr 

renty:.......................................... przyznanej od ......................... do  
j) posiada / nie posiada* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania podać rodzaj stopnia 

niepełnosprawności) ....................................................................... przyznane od ........................do ; 
k) podlega / nie podlega* z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczeniu ZUS wg zasad preferencyjnych; 
l) znane są mu przepisy BHP dotyczące prac objętych niniejszą umową; 
m) przebywa / nie przebywa* na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim; ł) przebywa / nie przebywa* na urlopie 

wychowawczym; 
n) przebywa / nie przebywa* na urlopie bezpłatnym; 
o) oświadczenie wypełnił zgodnie z prawdą i jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 Kodeksu 

karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy; 
p) wnioskuje / nie wnioskuje* o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (na koszt Zleceniobiorcy). 

 
§ 2 

1. Zamawiający   zleca,    a    Wykonawca    zobowiązuje    się    do    wykonania    następującego    przedmiotu    
umowy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……… w ramach operacji pn. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”, 
realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja 
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na podstawie 
umowy o przyznaniu pomocy nr 00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

2. Zakres szczegółowy przedmiotu umowy jest następujący: 
a) , 
b) , 
c) ,………………………………………………………………………………... 

3. Przybliżone lokalizacje, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia: 
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) …………………………………………………………………………………………………. 

4. Liczba godzin przewidziana na realizację zamówienia wynosi nie więcej niż: 432 godzin 
Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dojazdu do lokalizacji, w której prowadzone są badania. 

5. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. w siedzibie 
Zamawiającego 
/ lub w innym miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego / w siedzibie Wykonawcy / w innym miejscu 
to  jest* ……………………………………………….... 
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§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem dla prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z najwyższą starannością, ponosząc pełną odpowiedzialność za 
rzetelne, kompletne i terminowe jego wykonanie. 

3. Celem prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie współpracował z 
Wykonawcą przy należytym wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 
trzecim ze swej winy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów: bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznych oraz innych 
przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, w którym jest realizowana usługa. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie wykorzystywania wszystkich informacji przekazanych 
lub uzyskanych w związku z wykonywaniem postanowień umowy, w tym danych osobowych oraz tajemnic 
zawodowych Zamawiającego, z wyjątkiem informacji jawnych, za które uważa się informacje jawne z mocy prawa, 
decyzji albo orzeczenia uprawnionych organów, jak również informacje powszechnie znane. 

7. Strony zobowiązane są do szczególnej staranności w zabezpieczeniu informacji uzyskanych w związku z 
wykonywaniem postanowień Umowy przed dostępem osób trzecich lub osób nieuprawnionych. 

8. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu, po zakończeniu każdego miesiąca, w którym były zaplanowane i 
zrealizowane prace, w terminie 3 dni roboczych od jego zakończenia, miesięczny raport z wykonanych prac. Wzór 
raportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Raport składany jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. Wykonawca nie składa raportów za miesiące, w których prace nie zostały zaplanowane i 
zrealizowane, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem. 

9. Zamawiający, na podstawie złożonego raportu, o którym mowa w ust. 8, decyduje o przyjęciu wykonania przedmiotu 
zamówienia lub odmowie jego przyjęcia. W przypadku odmowy informuje pisemnie w raporcie Wykonawcę o 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia raportu, o zakresie zmian warunkujących przyjęcie raportu oraz o terminie 
wprowadzenia zmian do raportu. 

10. Jeżeli Zamawiający uzależnia przyjęcie raportu z wykonanych prac od wprowadzenia przez Wykonawcę określonych 
zmian, o czym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 
od Zamawiającego o zakresie zmian warunkujących przyjęcie raportu, odpowiedzieć pisemnie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, czy dokona zmian w wyznaczonym przez Zamawiającego w treści raportu terminie. 
Niewysłanie takiego zawiadomienia przez Wykonawcę w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody na 
dokonanie zmian. 

11. Po otrzymaniu poprawionego lub uzupełnionego raportu z wykonanych prac, Zamawiający dokonuje ponownej 
oceny i decyduje o przyjęciu wykonania przedmiotu zamówienia lub odmowie jego przyjęcia na zasadach 
określonych w ust. 8- 10. 

12. Do bezpośredniej współpracy i porozumiewania się w zakresie realizacji przedmiotu umowy Strony wyznaczają: 

a) imię i nazwisko: ………………….., mail: ……………………...... nr tel.:..................... ze strony Wykonawcy 

b)  imię i nazwisko: ………………….., mail: ……………………...... nr tel.: ……………  – ze strony Zamawiającego 
 

§ 4 
1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za terminowe i bezusterkowe wykonanie zadań, które stanowią przedmiot 

umowy w wysokości: brutto ............................ zł , słownie ………………..…. . 
na podstawie sporządzonej kalkulacji: stawka godzinowa (zasadnicza) brutto: ... zł x ilość godzin: 432 godzin 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać wypłat za realizację przedmiotu umowy po należycie wykonanym zadaniu 
oraz przedłożeniu przez Wykonawcę rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, w terminie 30 dni od 
daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek 
Wykonawcy wskazany w rachunku. Wraz z wystawieniem rachunku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pisemne 
potwierdzenie liczby godzin przepracowanych w miesiącu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rachunku. 

3. Podstawą do wystawienia rachunku jest przyjęty przez Zamawiającego i podpisany bez uwag raport z wykonanych 
prac, o którym mowa w § 3 ust. 8. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłaty poniesionych przez Wykonawcę kosztów z tytułu dojazdu do miejsc 
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realizacji prac badawczych wskazanych w § 2 ust. 4. Cena ofertowa brutto zawiera wycenę wszelkich kosztów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdu do 
miejsc realizacji prac badawczych, w całości na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym, w wyniku którego niniejsza umowa została zawarta. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe  
oszacowanie wszystkich elementów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, lub w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej § 4 ust. 1. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone 
kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 
3. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający może je potrącić z 
wynagrodzenia określonego w doręczonym rachunku. Oświadczenie o potrąceniu składa się na piśmie. 

 
§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty, tj. wadliwie, niezgodnie z zamówieniem, 

niezgodnie z obowiązującymi normami i standardami i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie 
nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

b) jeżeli Wykonawca pomimo dwukrotnego ukarania karą, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a, nie wypełnia należycie 
swych obowiązków; 

c) jeżeli Wykonawca w wyniku powtórnie dokonanej przez Zamawiającego oceny raportu miesięcznego, o której mowa 
w § 3 ust. 11 i odmowie przyjęcia złożonego raportu miesięcznego, nie wypełnia należycie swoich obowiązków; 

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy w kwocie określonej na podstawie 
kalkulacji liczby rzeczywistych przepracowanych godzin x umowna stawka godzinowa brutto. 

e) gdy wykonawca wykonuje przedmiot umowy wbrew postanowieniom niniejszej umowy. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o przyczynach uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, 
skalkulowanego za okres do dnia powzięcia okoliczności, o których mowa w ust. 1, w kwocie określonej na podstawie 
iloczynu liczby rzeczywistych przepracowanych godzin x umowna stawka godzinowa brutto. 

3. Strony za ich obustronną zgodą mogą rozwiązać umowę. Rozwiązanie umowy wymaga złożenia pisemnych 
oświadczeń przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
§ 7 

1. Przewiduje się następujące okoliczności dokonania zmian w umowie: 
I. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić: 
a. w przypadku zmiany obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmiany przepisów prawa - zmiana 

dotyczy stawki brutto (zasadniczej). Zmiana ma zastosowanie w przypadku, gdy zmiana obowiązującej minimalnej 
stawki powoduje, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na poziomie niższym niż obowiązująca minimalna 
stawka. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega waloryzacji odpowiednio o kwotę, która 
spowoduje, że w przeliczeniu na godzinę wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie na poziomie minimalnej 
stawki godzinowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

b. gdy w wyniku ustalenia w umowie wysokości godzinowej stawki brutto nieobciążonej pozapłacowymi kosztami 
wynagrodzenia (godzinowa stawka zasadnicza zł/godz.), a następnie w wyniku realizacji przedmiotu umowy i 
przedłożenia przez Wykonawcę ewidencji godzin przepracowanych, wystąpi okoliczność przekroczenia 



 

Operacja pn. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowana w ramach 

działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

         

 

całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy obciążającego Zamawiającego w stosunku do wartości łącznej 
brutto zamówienia określonej w ofercie Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że przed 
końcowym rozliczeniem umowy, tj. przed przedłożeniem ostatniego rachunku przez Wykonawcę, może zostać 
zawarty aneks do umowy zmieniający wysokość należnego wynagrodzenia i kwotę godzinowej stawki zasadniczej, 
tak aby łączny koszt wynagrodzenia obciążający Zamawiającego nie wynosił więcej niż cena łączna zamówienia ze 
wszystkimi pozapłacowymi kosztami określona w ofercie Wykonawcy. 

c. w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zmiany kwoty wynagrodzenia brutto, tak aby łączny koszt wynagrodzenia Wykonawcy obciążający 
Zamawiającego nie wynosił więcej niż cena łączna zamówienia ze wszystkimi pozapłacowymi kosztami określona 
w ofercie Wykonawcy. 

d. w przypadku określenia przez Zamawiającego konieczności zmniejszenia zakresu prac lub rezygnacji z części 
zadań z przyczyn o obiektywnym charakterze, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w 
przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 
interesie publicznym, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia bądź w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie należne 
Wykonawcy podlega zmniejszeniu o wartość niewykonanych zadań lub o wartość wynagrodzenia oszacowanego 
zgodnie ze wzorem na postawie: liczby godzin pracy przewidzianych na realizację niewykonanych zadań x stawka 
godzinowa brutto określona w umowie. 

II. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji 
prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy. 

III. Uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Wprowadzona zmiana nie może jednak powodować 
wprowadzenia warunków, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w 
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści – są to wszystkie 
zmiany mające wpływ na krąg wykonawców potencjalnie zainteresowanych zamówieniem i realizacją umowy. 

IV. Zmiana nazwy, siedziby stron umowy oraz innych danych identyfikacyjnych. 
V. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 
VI.  Gdy zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy będzie wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa bądź wytycznych projektu mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania zmian w umowie, w tym zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 
I. Zmiany powstałej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 
II. Zmiany powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
III. Zmiany powstałej z powodu nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą”, skutkujących niemożliwością 

realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. Jako 
siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy, 
niemożliwe do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia i  
przez którąkolwiek ze Stron w chwili zawarcia umowy. 

IV. Zmiany powstałej z powodu trudnych warunków atmosferycznych jeżeli te mogą mieć wpływ na właściwą realizację  
przedmiotu umowy. 

V. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
mających wpływ na realizację zamówienia. 

3. Warunkiem dokonania zmian jest: 
I. Złożenie wniosku o zmianę przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, obniżeniem kosztów. 
II. Zachowanie formy pisemnej zmian pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu. 
 

§ 8 
1. Sprawy sporne, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze polubownej, rozstrzygać będą 

sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych mu przez Wykonawcę zgodnie z 

obowiązującymi aktualnie przepisami oraz wyłącznie w związku z zapytaniem ofertowym oraz realizacją zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego i realizacji niniejszej umowy2. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu jako Administratorowi danych w 

wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych 
przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której 
naruszenie dotyczyło. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa oraz audytom dokonywanym przez 
Instytucję wdrażającą lub finansującą. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 

……………………………………… ……………………………………… 

Wykonawca Zamawiający 
 
 

 
Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór miesięcznego raportu z wykonanych prac będących przedmiotem zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Wzór rachunku do umowy cywilnoprawnej 

3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO 

4. Załącznik nr 4 – Oferta wykonawcy (kopia) 

* niepotrzebne skreślić 
 
 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Nazwa Wykonawcy / Imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………….. 
 
 

RAPORT MIESIĘCZNY Z WYKONANYCH PRAC 
za okres od …………………. r. do .. r. 

 
 
dotyczący świadczenia usługi, której przedmiotem wykonanie diagnozy rozwiązań prawnych jako elementu 
wypracowania modelu organizacyjnego, w ramach operacji pn. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 
łańcuchów dostaw żywności” produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", 
realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja 
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na podstawie 
umowy o przyznaniu pomocy nr 00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 

 

 
Wykaz zrealizowanych prac 

 

 
Plany na kolejny miesiąc 

Informacja o problemach, 

opóźnieniach, działaniach 

planowanych a 

niezrealizowanych oraz 

powodach, czasie i sposobie ich 

rozwiązania 

   

   

 

 
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA/ODRZUCENIA RAPORTU: 

W dniu ................................ Zamawiający postanawia przyjąć raport bez zastrzeżeń*/nie przyjmować 
raportu* 
ze  względu na……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku zastrzeżeń i uwag Wykonawca w terminie do dnia .................................... uzupełni i poprawi 
wykonane zadanie. 
 
 
 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………………. 
Podpis Zamawiającego Podpis Wykonawcy 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do umowy 
Kraków, dnia …………… 
 
…………………………………………………….. 
(nazwisko i imię wystawcy rachunku) 
 
Jednostka organizacyjna: …………………………………………………………………………………….. 
(nr konta osobistego – jeżeli uległ zmianie) 
 
 
Oświadczam, iż jestem właścicielem ww. numeru konta ……………………………………. ………………..………………… 
(podpis zleceniobiorcy) (nr tel. kontaktowego) 
 
 
RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA nr ewid ………………………….. 
dla Iso-Tech sp. z o.o. 
 
Na kwotę ……….…; słownie ........... zł 
na podstawie sporządzonej kalkulacji: stawka godzinowa …………. zł x .......... godzin 
 
za wykonanie przedmiotu umowy: ……………………. 
 
Zgodnie z umową zlecenia nr …………….. z dnia ....................... r. 
 
Nr PESEL 

           

 
Stwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym; odpowiedzialność karno- skarbowa za podanie danych 
niezgodnych z prawdą jest mi znana. 
 

…………………………………………………… 
(czytelny podpis Zleceniobiorcy) 

 
 
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym. 
 
 
 
..……………………………..………………… 

(data, podpis i pieczęć Zamawiającego) 
 
 

Potwierdzam odbiór wykonanego zlecenia: 
 
 

……………………………………………………. 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do rachunku do umowy zlecenia 

 

ZESTAWIENIE 

GODZIN PRZEPRACOWANYCH W MIESIĄCU …… ROKU ….. 
 
w ramach umowy zlecenia ……………… zawartej w dniu .............. pomiędzy Iso-Tech sp. z o.o.  

, a …………………. 

 
Dzień miesiąca Liczba godzin 

przepracowanych w dniu 
Zakres wykonywanych prac 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

Łączna liczba godzin 
przepracowanych 
w   m i e s i ą c u 

  

 

 
….……………………………………………… 

Data i podpis Zleceniobiorcy 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Klauzula informacyjna 
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający, Iso-Tech sp. z o.o. nformuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iso-Tech sp. z o.o. z siedzibą: ul. Św. Benedykta 6A/LU1, NIP: 
6762180759 | REGON 356040156 | KRS: 0000114837. Reprezentuje go Prezes Zarządu– Rafał Serafin; o celach i 
sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień Iso-Tech 
sp. z o. o. decyduje on sam jako administrator danych. 

2. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować 
poprzez adres e-mail: rafal.serafin@fpds.pl *. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji operacji odbywa się również zgodnie z przepisami: 
− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia  rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na   rzecz   Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady  (WE)  nr  1698/2005; 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

− rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji  
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane również w zakresie udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
ewaluacji, kontroli, audytu, monitoringu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

6. W ramach realizacji operacji dane osobowe będą również przekazywane do Instytucji uczestniczących realizacji operacji, 
we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz wdrażających Program, tj. m.in. do: 

− Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie w jakim pełni rolę Instytucji Zarządzającej dla Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa; 

− Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie w jakim pełni rolę Agencji Płatniczej dla Programu Obszarów 
Wiejskich 2014-2020, mającej siedzibę przy ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom kontrolnym, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, 
specjalistycznym firmom realizującym kontrole i audyt w ramach PROW 2014-2020, organom audytowym i 
dochodzeniowym Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii, organom, 
jednostkom, podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa lub umów. 

8. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji operacji, do czasu wygaśnięcia wszelkich 
zobowiązań umownych lub do czasu wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane będą 
przechowywane przez okres 5 lat od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem 
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pomocy w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Okres 
przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 
danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. 
Po upływie ww. okresu dane osobowe będą archiwizowane. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania i nie będą 
przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG). 

10. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, oraz 
ich sprostowania** na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia*** przetwarzania na podstawie art. 18 RODO z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

11. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo  
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6  
ust. 1 lit. b RODO. 

12. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp (dotyczy postępowań prowadzonych na podstawie tej ustawy) 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub 
wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto niezależne od trybu w jakim jest 
prowadzone postępowanie udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 
 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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1/ISO-TECH/IQSELL/2021 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 
OPIS OPERACJI  

IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów 
dostaw żywności 

 
Grupa Operacyjna: Innowacje dla Lokalnych Rynków Rolnych 

Kierownik programu badań:  
Prof. dr hab. MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA  magdalena.kalisiak-medelska@upwr.edu.pl  

(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska Fundacja Innowacji, Małopolska Izba Rolnicza, Iso-Tech sp. z o.o.,  
Stowarzyszenie Producentów Koszyka Lisieckiego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 15 rolników z 

Małopolski i Dolnego Śląska) 

 
Jednym ze sposobów zwiększania dochodów wśród rolników posiadających niewielkie tradycyjne 
gospodarstwa rolne jest sprzedaż wyprodukowanej żywności bezpośrednio finalnemu konsumentowi 
z pominięciem pośredników. Rozwojowi tego rodzaju sprzedaży niewątpliwie służy ukierunkowanie 
polityki państwa na wzmacnianie i promowanie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ) jako 
instrumentu kreowania rynków lokalnych, tworzonych zarówno przez producentów jak i 
konsumentów z określonego regionu. Jednak mimo właściwego kierunku zmian regulacji prawnych, 
sprzedaż bezpośrednia ma wciąż charakter marginalny w gospodarce żywnościowej naszego kraju. 
Proponowane rozwiązania systemowe niedostatecznie stymulują rozwój lokalnych rynków rolnych i 
nie aktywizują rolników chcących trafić ze swoimi produktami prosto do odbiorców. 
 
Potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych aby zapewnić jakość i 
bezpieczeństwo żywności oraz autentyczność pochodzenia. Konieczne staje się zatem poszukiwanie 
nowych narzędzi dla  zwiększenia znaczenia, skali i efektywności lokalnych rynków rolnych w 
gospodarce oraz zapewnienia zgodności z aktualnym stanem prawnym.  
 
Obiecujące są innowacje organizacyjne łączące zaawansowane wsparcie informatyczne, nowe 
modele biznesowe oparte o ekonomię współdzielenia i nowe rozwiązania instytucjonalne oparte na 
partnerskiej współpracy, generujące silny impuls pobudzający rozwój lokalny w oparciu o sprzedaż 
bezpośrednią i zaangażowanie coraz to liczniejszej grupy rolników.  
 
Operacja IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności wychodzi 
naprzeciw wskazanym wyżej oczekiwaniom. Jej istotą jest stworzenie warunków „bezpośredniego 
połączenia na lokalnym rynku rolnym” geograficznie rozproszonych małych producentów żywności z 
konsumentami. W związku z tym potrzebne są, po pierwsze logistyczne i rozliczeniowe rozwiązania 
eliminujące pośredników. Po drugie, rozwiązania ograniczające koszty każdego partycypującego 
producenta. Po trzecie, uwzględniające rozproszony charakter małych gospodarstw rolnych, a 
jednocześnie pozwalające na wygenerowanie dużego wolumenu sprzedaży szerokiego asortymentu 
produktów po cenach konkurencyjnych.  
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Aktualnie dostępne rozwiązania nie są dostosowane do warunków rozproszonego rynku, ponieważ 
opierają się na zcentralizowanych procedurach właściwych dla systemów przemysłowych, 
optymalizujących koszty poprzez standaryzację oraz masową produkcję i sprzedaż. Nie chodzi więc o 
udoskonalanie istniejących rozwiązań a wypracowanie i wdrożenie pilotażowo alternatywnego 
innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych w oparciu o 
systemy KŁŻ, traktującego lokalny i rozproszony charakter producentów i konsumentów jako atut i 
źródło konkurencyjności. Mówiąc inaczej, chodzi o stworzenie szeregu alternatywnych możliwości 
organizacyjnych dla animatorów lokalnych rynków rolnych dostosowanych do zidentyfikowanych 
uwarunkowań producentów i konsumentów znajdujących się na konkretnym obszarze. Istotne 
znaczenia do wypracowania modelu docelowego będą miały zatem kolaboratywne rozwiązania 
ekonomii współdzielenia oraz ekonomii społecznej, stanowiące punkt odniesienia dla budowy 
współpracy uwzględniającej podział kosztów, ale także ryzyka i korzyści pomiędzy stronami poprzez 
wykorzystanie nowatorskich informatycznych rozwiązań logistycznych, rozliczeniowych oraz 
produktów finansowych.  
 
Jakich efektów można oczekiwać? W odniesieniu do głównych użytkowników modelu są to, po stronie 
rolnika: zwiększenie skuteczności sprzedaży wyprodukowanych produktów, co za tym idzie 
zwiększenie uzyskiwanego dochodu. Po stronie konsumenta: wygodny i trwały dostęp do wysokiej 
jakości lokalnej żywności wiadomego pochodzenia dzięki identyfikacji producenta. Natomiast po 
stronie organizatora rynku lokalnego – wzmocnienie i rozwój gospodarki lokalnej. Suma tych wartości 
przekładać będzie się na procesy rozwojowe danego regionu, powiatu, gminy, które z kolei dają 
małym gospodarstwom rolnym szansę na przetrwanie i trwały rozwój, wraz ze społecznymi, 
ekologicznymi i gospodarczymi korzyściami, które zazwyczaj nie są brane pod uwagę w analizach 
skuteczności kanałów dystrybucji żywności oraz lokalnych rynków rolnych. 
 
To co odróżnia proponowany model od wielu innych stosowanych  rozwiązań to duża „plastyczność” 
pozwalająca na jego powielanie i rozwijanie na różnych obszarach wiejskich w całym kraju i nie tylko, 
w sposób, umożliwiający jego użytkownikom dopasowanie go do potrzeb oraz możliwości regionu. 
Operacja to jednak nie tylko sam  innowacyjny model organizacyjny dla rozwoju  lokalnych rynków 
rolnych za sprawą systemów KŁŻ, ale także monitoring i ocena oddziaływania rynków lokalnych na 
rozwój obszarów wiejskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. 
 
Dzięki operacji, rolnicy będą  mieli przede wszystkim nowe możliwości zwiększania sprzedaży swoich 
produktów na  lokalnych rynkach rolnych, ale także obniżenia kosztów wprowadzania ich do obrotu 
poprzez wykorzystanie zasobów logistycznych będących w dyspozycji producentów 
współpracujących w danym KŁŻ. Poza tym otwiera ona im dostęp do rozwiązań finansowych 
dostoswanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczestników określonego systemu KŁŻ. Z 
kolei, samorządy lokalne i inne podmioty działające na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, otrzymają nowy 
instrument dla ożywiania gospodarki lokalnej i rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych i 
ekologicznych występujących na swoim terenie. 
 



 

Operacja pn. „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowana w ramach 

działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

         

 

Organizacja Grupy Operacyjnej „Innowacje dla lokalnych rynków rolnych” 
 
 

 

Cel: 

wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju 

lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie w oparciu o narzędzie informatyczne IQSell, 

dostosowane do potrzeb, uwarunkowań i możliwości rolników który umożliwi im skuteczniej sprzedawać 

swoje produkty bezpośrednio konsumentom (indywidualnie i zbiorowo) 

 

ZADANIE A 

Opracowanie Modelu 
Przegląd możliwych rozwiązań 

dystrybucji i sprzedaży 

bezpośredniej oraz metoda 

dopasowania form do potrzeb, 
uwarunkowań i możliwości 

producentów i konsumentów w 

określonym regionie, w tym 
aspekty prawne, instytucjonalne i 

ekonomiczne 

 

ZADANIE C 

Testowanie modelu 

(prototypu) 

Weryfikacja i udoskonalenie  

wypracowanego modelu z  
rolnikami oraz realiami 

lokalnych rynków rolnych w 

określonych lokalizacjach w 
Małopolsce i na Dolnym 

Śląsku 

ZADANIE D 

System oceny 

(prototypu)  
Opracowanie systemu 

monitoringu i oceny 

oddziaływania KŁŻ na rozwój 
rynków rolnych jako podstawy 

zrównoważony określonego 

regionu, w tym aspekty prawne, 
instytucjonalne, ekologiczne i 

ekonomiczne 

KORZYŚCI:  

 

ROLNICY  

• Zwiększenie 

skuteczności sprzedaży 
wyprodukowanych 

produktów. 

• Zwiększenie 

uzyskiwanych 

dochodów. 

• Zwiększenie dostępu do 

rozwiązań finansowych 

dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb, 

uwarunkowań i 

możliwości.  

• Obniżenie kosztów 

wprowadzenia 
produktów do obrotu 

dzięki zasobom 

logistycznym w 
dyspozycji producentów. 

• Lepszy marketing i 

promocja 

• Optymalizacja kosztów, 

podatków oraz 

rozwiązań prawnych 

KONSUMENCI 

• Wygodny i trwały 

dostęp do wysokiej 

jakości lokalnej 

żywności wiadomego 
pochodzenia – 

identyfikacja 

producenta. 

• Łatwość i wygoda 

zakupu produktów do 
domu. 

• Ułatwienie płatności, 

rozliczenia i 

dokumentowania 

płatności. 

ORGANIZATOR 

RYNKU 

LOKALNEGO 
• Wzmocnienie i rozwój 

gospodarki lokalnej. 

• Rozwiązanie problemów 

społecznych, 

gospodarczych i 

ekologicznych 
występujących na 

danym obszarze.  

• Monitoring i ocena 

odziaływania KŁŻ na 

rozwój obszarów 

wiejskich w wymiarze 
ekonomicznym, 

społecznym i 

środowiskowym. 

• Możliwość sprawdzenia 

zgodności produkcji w 

małej skali i sprzedaży 
wprost od rolnika z 

obowiązującymi 

przepisami.  

ŚRODOWISKO 

NATURALNE, 

SPOŁECZEŃSTWO 

• Ochrona różnorodności 

biologicznej oraz 

ochrona klimatu. 

• Ograniczenie 

chemizacji rolnictwa. 

• Obniżenie 

ekologicznego kosztu 

nadmiernego, dalekiego 

transportu. 

• Obniżenie śladu 

ekologicznego 
produkcji i dystrybucji 

żywności. 

ZADANIE B - Narzędzia Informatyczne 
Bazując na platformie IT  opracowanie i przetestowanie narzędzi informatycznych dla sprzedaży bezpośredniej indywidualnej i 

zbiorowej dostosowanej do potrzeb, uwarunkowań i możliwości sprzedających i kupujących – w celu zweryfikowania wypracowanego 
modelu organizacyjnego 

 

ZADANIE E 

Pilotaż modelu  

(prototypu)  
Opracowanie systemu 

monitoringu i oceny 
oddziaływania KŁŻ na rozwój 

rynków rolnych jako podstawy 

zrównoważony określonego 
regionu, w tym aspekty prawne, 

instytucjonalne, ekologiczne i 

ekonomiczne 


