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LP.
RODZAJ WYKONYWANEJ US UGI

CENA US UGI
W Z OTYCH

1. Us ugi wydawnicze i poligraficzne

1.1 Reklamy na amach
„Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego” i ,,Gazety Targowej"

1.1.1 Reklama kolorowa 1 strona A4 (pierwsza emisja) 900,00

1.1.2 Reklama kolorowa 1 strona A4 (druga i kolejne emisje) 720,00

1.1.3 Reklama kolorowa ½ strony A4 (pierwsza emisja) 450,00

1.1.4 Reklama kolorowa ½ strony A4 (druga i kolejne emisje) 360,00

1.1.5 Reklama czarno - bia a 1 strona A4 (pierwsza emisja) 450,00

1.1.6 Reklama czarno - bia a 1 strona A4 (druga i kolejne emisje) 360,00

1.1.7 Reklama czarno - bia a ½ strony A4  (pierwsza emisja) 225,00

1.1.8 Reklama czarno-bia a ½ strony A4 (druga i kolejne emisje) 180,00

1.1.9
Reklamy mniejsze czarno-bia e sprzedawane s  w systemie modu ów. Cena
jednego modu u (1/16 strony – 45 x 62 mm) 28,20

1.1.10
W przypadku sta ych zleceniodawców, którzy zamawiaj  wielokrotn  emisj  reklamy
w roku.

wg kalkulacji/
umowy

1.1.11 Artyku  reklamowy/sponsorowany jedna strona czarno-bia a A4 350,00

1.1.12 Wrzutka (gotowa wk adka do gazety 1 szt.) 400,00

1.2 Kserokopie czarno-bia e: (papier kserograficzny, bia y, 80 g)

1.2.1 Format A-3 jednostronnie 0,26

1.2.2 Format A-3 dwustronnie 0,44

1.2.3 Format A-4 jednostronnie 0,15

1.2.4 Format A-4 dwustronnie 0,25

1.2.5 Przy zastosowaniu papieru innego ni  kserograficzny bia y 80 g
wg kalkulacji/

umowy

1.3
Wydruki/kopie - urz dzenie wielofunkcyjne

(kopie/wydruki czarno-bia e na papierze kserograficznym 80 g)
(kopie/wydruki wielobarwne na papierze do druku cyfrowego 135 g)

Cena podstawowa dotyczy zamówienia 7 egzemplarzy i wi cej.

1.3.1 Wydruk/kopia czarno-bia a, format A-4, pokrycie farb  do 20% powierzchni kartki 0,11

1.3.2
Wydruk/kopia czarno-bia a, format A-4, pokrycie farb  od 20 do 60% powierzchni
kartki 0,17

1.3.3
Wydruk/kopia czarno-bia a, format A-4, pokrycie farb  powy ej 60% powierzchni
kartki 0,25
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1.3.4 Wydruk/kopia czarno-bia a, format A-3, pokrycie farb  do 20% powierzchni kartki 0,20

1.3.5
Wydruk/kopia czarno-bia a, format A-3, pokrycie farb  od 20 do 60% powierzchni
kartki 0,34

1.3.6
Wydruk/kopia czarno-bia a, format A-3, pokrycie farb  powy ej 60% powierzchni
kartki 0,49

1.3.7 Wydruk/kopia kolorowa, format A-4, pokrycie farb  do 20% powierzchni kartki 0,35

1.3.8 Wydruk/kopia kolorowa, format A-4, pokrycie farb  od 20 do 60% powierzchni kartki 0,64

1.3.9 Wydruk/kopia kolorowa, format A-4, pokrycie farb  powy ej 60% powierzchni kartki 1,07

1.3.10 Wydruk/kopia kolorowa, format A-3, pokrycie farb  do 20% powierzchni kartki 0,69

1.3.11
Wydruk/kopia kolorowa, format A-3 jednostronnie, pokrycie farb  od 20% do 60%
powierzchni kartki 1,28

1.3.12
Wydruk/kopia kolorowa, format A-3 jednostronnie, pokrycie farb  powy ej 60%
powierzchni kartki 2,14

1.3.13 Wydruk/kopia dwustronna

dop ata 80% do
ceny kopii /

wydruku
jednostronnego

1.3.14  Przy zleceniu kopii/wydruków w nak adzie 1-3 egz.

dop ata 150%
do ceny

podstawowej

1.3.15 Przy zleceniu kopii/wydruków w nak adzie 4-6 egz.

dop ata 100%
do ceny

podstawowej

1.3.16 Wydruk/kopia na papierze innego rodzaju lub innej gramaturze, nie uj te w cenniku.
wg kalkulacji/

umowy

1.4  Inicjowanie produkcji wydawniczej, sk ad komputerowy
i opracowania graficzne

1.4.1
Opracowania merytoryczne, koszty honorariów autorskich, adiustacja techniczna,
korekta, redakcja techniczna wydawnictwa

wg kalkulacji
/umowy

1.4.2 Sk ad komputerowy strony A-5 tekstu 9,00

1.4.3 Sk ad komputerowy strony A-4 tekstu 17,00

1.4.4 Sk ad komputerowy strony A-5 tekstu + tabela lub grafika 20,00

1.4.5 Sk ad komputerowy strony A-4 tekstu + tabela lub grafika 30,00

1.4.6
Opracowanie graficzne wielobarwnej strony formatu A-4 (typu winieta do gazety,
folder wielobarwny, og oszenie wielobarwne) 160,00

1.4.7
Opracowanie graficzne strony formatu A-4 jedno- i wielobarwnej o ma ej ilo ci tekstu
i grafiki 60,00

1.4.8 Opracowanie graficzne i sk ad tekstów zaproszenia wielobarwnego, dwustronnego 140,00

1.4.9 Opracowanie graficzne i sk ad tekstów zaproszenia jednobarwnego, jednostronnego 50,00

1.4.10
Przygotowanie do druku, projekty i sk ady nieuwzgl dnione w cenniku oraz w
przypadku wydawnictw wielostronicowych (powy ej 7 stron)

wg kalkulacji/
umowy
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1.5 Wydruki z drukarek

1.5.1 Wydruk drukarka kolorowa strona A-4 1200 DPI nasyc. do 25% 0,60

1.5.2 Wydruk drukarka kolorowa strona A-4 1200 DPI nasyc. 25-60% 0,75

1.5.3 Wydruk drukarka kolorowa strona A-4 1200 DPI nasyc.powy ej 60% 0,90

1.6 Druk offsetowy

1.6.1
Teksty, grafika kreskowa jednobarwna, arkusz druku formatu A-3 jednostronny -
papier offsetowy 70-80 g

35,00  + 0,10 z
x ilo  odbitek

1.6.2
Teksty, grafika kreskowa jednobarwna, arkusz druku formatu A-3 dwustronny -
papier offsetowy 70-80 g

55,00  + 0,14 z
x ilo  odbitek

1.6.3
Zdj cia, grafika wielotonalna, pe ny kolor, arkusz druku formatu A-3 jednostronny -
papier powlekany 135-150 g

140,00  + 0,28
 x ilo
odbitek

1.6.4
Zdj cia, grafika wielotonalna, pe ny kolor, arkusz druku formatu A-3 dwustronny -
papier powlekany 135-150 g

200,00  + 0,40
 x ilo
odbitek

1.6.5 Pozosta e us ugi poligraficzne nie uj te w cenniku
wg kalkulacji/

umowy

1.7
Za zamieszczenie w wydawnictwach stron sponsorowanych

(w broszurach, materia ach konferencyjnych, szkoleniowych, ulotkach
informacyjnych itp.)

wg kalkulacji/
umowy

1.8 Prace plastyczne
(plansze reklamowe, tablice pogl dowe, transparenty itp.)

wg kalkulacji/
umowy

1.9 Prace introligatorskie

1.9.1 Prace introligatorskie
wg kalkulacji/

umowy

1.9.2
Pakowanie druków, koszty wysy ki lub dostawy do wskazanego przez zleceniodawc
miejsca dystrybucji

wg kalkulacji/
umowy

1.10 Sprzeda  wydawnictw

1.10.1 „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” - 1 egzemplarz 2,00

1.10.2 „Gazeta Targowa” - 1 egzemplarz 2,00

1.10.3 Ulotki, broszury - 1 egzemplarz
wg kalkulacji/

umowy

1.10.4
Roczna prenumerata 1 egzemplarza "Zachodniopomorskiego Magazynu
Rolniczego" 20,00

1.10.5
Koszty wysy ki rocznej prenumeraty 1 egzemplarza "Zachodniopomorskiego
Magazynu Rolniczego" 40,00

1.10.6
Roczna prenumerata wi cej ni  jednego egzemplarza "Zachodniopomorskiego
Magazynu Rolniczego"

wg kalkulacji/
umowy

1.10.7
Koszty wysy ki rocznej prenumeraty wi cej ni  jednego egzemplarza
"Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego"

wg kalkulacji/
umowy
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2. Us ugi hotelarsko – gastronomiczne

2.1 Us ugi hotelarskie (cena za 1 dob  hotelow )

2.1.1  Pokój 1-osobowy 55,56

2.1.2 Pokój 1-osobowy  ze niadaniem 66,67

2.1.3 Pokój 1-osobowy z em 74,08

2.1.4 Pokój 1-osobowy z em ze niadaniem 96,30

2.1.5  Pokój 2-osobowy 64,82

2.1.6 Pokój 2-osobowy  ze niadaniem 87,04

2.1.7 Pokój 3-osobowy du y 78,70

2.1.8 Pokój 3-osobowy du y ze niadaniem 112,04

2.1.9 Pokój 3-osobowy ma y 69,44

2.1.10 Pokój 3-osobowy ma y ze niadaniem 102,78

2.1.11 Pokój 4-osobowy 92,59

2.1.12 Pokój 4-osobowy ze niadaniem 137,04

2.2 Us ugi gastronomiczne

2.2.1 niadanie 11,11

2.2.2 niadanie z obs ug  kelnersk 13,89

2.2.3 niadanie szwedzki stó  z obs ug 18,52

2.2.4 Obiad dwudaniowy z surówk 9,26

2.2.5 Obiad dwudaniowy z bukietem surówek 13,89

2.2.6 Obiad dwudaniowy z bukietem surówek oraz z obs ug 21,30

2.2.7 Obiad dwudaniowy z bukietem surówek  i  deserem 27,78

2.2.8 Kolacja zwyk a 12,04

2.2.9 Kolacja z obs ug 13,89

2.2.10 Kolacja z daniem gor cym 20,37

2.3 Serwis konferencyjny

2.3.1 Kawa, herbata 4,07
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2.3.2 Kawa, herbata, ciastka 5,69

2.3.3 Kawa, herbata, napoje, ciastka 7,32

2.3.4 Kawa ze mietank  i cukrem 2,85

2.3.5 Herbata z cytrynk  i cukrem 2,44

2.4 Ceny towarów i us ug z bufetu

2.4.1 Kawa 2,44

2.4.2 Herbata 2,03

2.4.3 Piwo 0,5 l 3,25

2.4.4 Kotlet schabowy 100 g 5,71

2.4.5 Frytki 200 g 5,71

2.4.6 Pierogi 250 g 5,71

2.4.7 Gulasz 500 g 7,62

2.4.8 Flaki 500 g 7,62

2.4.9 Fasolka po breto sku 500 g 6,67

2.4.10 Pizza ma a 8,57

2.4.11 Surówka 100g 1,43

2.4.12 Piwo 0,33 l 2,85

2.4.13 mietanka do kawy 0,48

2.4.14 Cytrynka do herbaty/kawy 0,48

2.4.15 Sok do piwa  50 g 0,48

2.4.16 Go bki 500 g 7,62

2.4.17 Bigos 500 g 7,62

2.4.18 Klopsiki 500 g 7,62

2.4.19 Pulpety 500 g 7,62

2.4.20 Zrazy 500 g 7,62

2.4.21 Ceny na alkohole o zawarto ci powy ej 10% alkoholu 50% mar y

2.4.22 Na pozosta e produkty z bufetu 35% mar y
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2.4.23 Opakowania jednorazowe do da  na wynos 0,81

2.5 Organizacja imprez wg kalkulacji/
umowy

2.6 Dla grup zorganizowanych us ugi hotelarsko - gastronomiczne wg kalkulacji/
umowy

2.7 Przygotowanie ogniska lub grilla wg kalkulacji/
umowy

2.8 Us ugi hotelarsko - gastronomiczne w zale no ci od specyfiki i ycze
klienta

wg kalkulacji/
umowy

2.9 Us ugi hotelarsko - gastronomiczne podczas Targów Rolnych wg kalkulacji/
umowy

2.10 Us ugi pralnicze i maglowanie - cena za 1 kg

2.10.1  Pranie na mokro 3,25

2.10.2  Maglowanie 2,85

2.10.3 Pranie z maglowaniem 5,69

3. Us ugi szkoleniowe i marketingowe (za udzia  w szkoleniu 1 osoby)

3.1
Szkolenie w zakresie doradztwa dotycz cego rodków ochrony ro lin - szkolenie
podstawowe 320,00

3.2.
Szkolenie w zakresie doradztwa dotycz cego rodków ochrony ro lin - szkolenie
uzupe niaj ce 280,00

3.3

Szkolenie w zakresie stosowania rodków ochrony ro lin sprz tem naziemnym, z
wy czeniem sprz tu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprz tu
stosowanego w kolejnictwie - szkolenie podstawowe 180,00

3.4

Szkolenie w zakresie stosowania rodków ochrony ro lin sprz tem naziemnym, z
wy czeniem sprz tu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprz tu
stosowanego w kolejnictwie – szkolenie uzupe niaj ce 150,00

3.5 Kurs z obs ugi kombajnów zbo owych (za udzia  w szkoleniu 1 osoby) 560,00

3.6 Szkolenie agroturystyczne
wg kalkulacji/

umowy

3.7 Szkolenia specjalistyczne bran owe zlecane przez inne podmioty
wg kalkulacji/

umowy

3.8 Nabór uczestników - rekrutacja
wg kalkulacji/

umowy

3.9 Wystawienie duplikatu za wiadczenia o uko czonym szkoleniu lub kursie 24,39

3.10 Przeprowadzenie wyk adów
wg kalkulacji/

umowy

3.11 umacz
wg kalkulacji/

umowy

3.12 Prezentacja firm na szkoleniach

3.12.1 W Terenowych Zespo ach Doradców
wg kalkulacji/

umowy

3.12.2 W siedzibie O rodka/Oddzia u
wg kalkulacji/

umowy

3.13 Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy  transporcie zwierz t
wg kalkulacji/

umowy
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3.14 Szkolenie dla my liwych
wg kalkulacji/

umowy

3.15 Szkolenie z zakresu obs ugi komputera i programów komputerowych
wg kalkulacji/

umowy

3.16  Szkolenie z zakresu obs ugi maszyn i sprz tu rolniczego
wg kalkulacji/

umowy

3.17 Organizacja kolonii, obozów i innych
wg kalkulacji/

umowy

3.18  Us ugi marketingowo-handlowe
wg kalkulacji/

umowy

3.19 Organizacja innych/pozosta ych szkole , pokazów, konferencji, konkursów,  itp.
wg kalkulacji/

umowy

4. Inne odp atne kursy i szkolenia wg kalkulacji/
umowy

5. Sprzeda  pakietów sponsoringowych – sponsoring szkole , spotka  itp. wg kalkulacji/
umowy

6. Wynajem pomieszcze  i innych sk adników maj tkowych

6.1 Koszty wynajmu - cena za 1 dzie

6.1.1 Sala wyk adowa – do 20 osób 89,43

6.1.2 Sala wyk adowa – do 20 osób ze sprz tem audio-video 105,69

6.1.3 Sala wyk adowa – do 50 osób 113,82

6.1.4 Sala wyk adowa – do 50 osób ze sprz tem audio-video 162,60

6.1.5 Sala wyk adowa – do 70 osób 203,25

6.1.6  Sala wyk adowa – do 70 osób ze sprz tem audio-video 243,90

6.1.7 Sala wyk adowa – do 120 osób 406,50

6.1.8 Sala wyk adowa – do 120 osób ze sprz tem audio-video 487,81

6.1.9 Sala wyk adowa – do 80 osób – miejsca przy sto ach 731,71

6.1.10  Sala konferencyjna - do 80 osób z zastaw  sto ow 1219,51

6.1.11 Pracownia komputerowa 10 stanowisk 406,50

6.1.12 Sprz t audio-video/urz dzenie multimedialne 162,60

6.1.13 Krzes o 5,00

6.2 Pozosta y wynajem i us ugi z tym zwi zane

6.2.1 Mieszkanie zak adowe
wg kalkulacji/

umowy

6.2.2 Pokój hotelowy - najem d szy ni  7 dni
wg kalkulacji/

umowy

6.2.3 Sala na 120 osób z zastaw  sto ow  – najem na okres 3 dni 2439,03
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6.2.4 Przygotowanie sali pod najem
wg kalkulacji/

umowy

7. Organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsi wzi
upowszechniaj cych wiedz  rolnicz

7.1
Wynajem powierzchni wystawienniczej za ca y okres trwania targów

organizowanych w siedzibie O rodka
cena za 1 m2 powierzchni

7.1.1 Stoisko na otwartym terenie  o powierzchni od 1 m2 do 50 m2 33,00

7.1.2 Ka dy dodatkowy metr powierzchni na otwartym terenie  powy ej 50 m2 do 150 m2 30,00

7.1.3 Ka dy dodatkowy metr powierzchni na otwartym terenie powy ej 150 m2 28,00

7.1.4 Powierzchnia w namiotach 60,00

7.2
Wynajem powierzchni dla firm ca y okres trwania targów

organizowanych w siedzibie O rodka
cena za 1 m2 powierzchni

7.2.1 Handlowych 80,00

7.2.2 Gastronomicznych 100,00

7.2.3 Ogrodniczych i szkó karskich 40,00

7.3
Pod czenie energii elektrycznej do stoisk wystawowych za ca y okres

trwania targów organizowanych w siedzibie O rodka

7.3.1 Pod czenie energii elektrycznej 230 V o mocy do 2 kW - cena za 1 przy cze 130,00

7.3.2 Pod czenie energii elektrycznej 400 V o mocy do 6 kW- cena za 1 przy cze 170,00

7.3.3 Pod czenie energii elektrycznej o mocy powy ej 6 kW- cena za 1 przy cze

170,00 + 70,00
dop aty za

ka dy
dodatkowy kW

7.3.4
Pod czenie energii elektrycznej 230 V o mocy do 2 kW ca odobowo- cena za 1
przy cze

280,00

7.3.5
Pod czenie energii elektrycznej 400 V o mocy do 6 kW ca odobowo- cena za 1
przy cze

400,00

7.3.6
Pod czenie energii elektrycznej o mocy powy ej 6 kW ca odobowo- cena za 1
przy cze

400,00  + 70,00
dop aty za

ka dy
dodatkowy kW

7.4 Pod czenie energii elektrycznej do stoisk gastronomicznych
cena za 1 dzie  udzia u w targach organizowanych w siedzibie O rodka

7.4.1
Pod czenie energii elektrycznej do stoisk gastronomicznych 230 V o mocy do 2 kW-
cena za 1 przy cze 170,00
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7.4.2
Pod czenie energii elektrycznej do stoisk gastronomicznych 400 V o mocy do 6 kW-
cena za 1 przy cze 400,00

7.4.3  Pod czenie energii elektrycznej o mocy powy ej 6 kW - cena za 1 przy cze

400,00 + 70,00
dop aty za

ka dy
dodatkowy kW

7.5 Us ugi dodatkowe dla wystawców bior cych udzia  w targach
organizowanych w siedzibie O rodka

7.5.1 Wykonanie logo firmy na fryzie 200,00

7.5.2 Wykonanie nazwy firmy na fryzie 200,00

7.5.3 Udzia  w konkursach podczas trwania Tragów 180,00

7.5.4 Zabezpieczenie czysto ci na terenach targowych - cena za 1 dzie 40,00

7.5.5 Przygotowanie stoiska targowego - cena za 1 osobogodzin 30,00

7.5.6 Udzia  w spotkaniu wystawców 81,30

7.5.7 Reklama przez system nag nienia na targach - emisja za ka de rozpocz te 30 sek 150,00

7.5.8 Us uga z zakresu wynajmu sztaplarki (ud wig do 3 ton) – cena za minut 5,00

7.5.9 Obs uga stoiska Wystawcy (hostessa) - cena za 1 godz. 20,00

7.5.10 Wynajem baneru reklamowego poza stoiskiem – powierzchnia do 3 m2 150,00

7.6 Wynajem wyposa enia dodatkowego do stoisk wystawowych podczas
targów organizowanych w siedzibie O rodka wg kalkulacji/

umowy

7.7 Pozosta a sprzeda  i wynajem (dzier awa) na okres targów
organizowanych w siedzibie O rodka

7.7.1 Wynajem powierzchni pod wy czn  sprzeda  piwa w czasie trwania Targów
wg zawartej

umowy

7.7.2 Jednodniowy bilet parkingowy 4,88

7.7.3 Wynajem powierzchni pod us ugi rozrywkowe typu: plac zabaw, weso e miasteczko
wg kalkulacji/

umowy

7.7.4
Udost pnienie powierzchni pod zewn trzne reklamy dmuchane wraz z dost pem do
energii elektrycznej 300,00

7.7.5 Wynajem Sali seminaryjnej / konferencyjnej
wg zawartej

umowy

7.8
Koszt udzia u w targach, wystawach, pokazach, konferencjach i innych

przedsi wzi ciach upowszechniaj cych wiedz  rolnicz
organizowanych poza siedzib  O rodka wg kalkulacji/

umowy

7.9 Pozosta e us ugi Targowe nie zawarte w cenniku wg kalkulacji/
umowy



10

8. Sporz dzanie opracowa  oceny mo liwo ci inwestycyjnych, biznesplany – odp atno
przy warto ci inwestycji

8.1  Typowe gospodarstwa rolne

8.1.1 od                        0  -      50 000 z 500,00

8.1.2 powy ej      50 000  -    300 000 z

      500,00 plus
0,2 % warto ci

inwestycji

8.1.3 powy ej    300 000  -    500 000 z

500,00 plus
0,2 % warto ci

inwestycji

8.1.4 powy ej    500 000  - 1 000 000 z

500,00 plus
0,2 % warto ci

inwestycji

8.1.5 powy ej   1 000 000 z

Wed ug
kalkulacji

– nie mniej ni
2 500 z

8.2

Gospodarstwa z osobowo ci  prawn  oraz gospodarstwa
specjalistyczne/ekologiczne, dzia y specjalne produkcji rolnej, sady,
warzywa, owoce i kwiaty, zio a, plantacje wieloletnie, jelenie, strusie,

daniele, agroturystyka i inne dzia alno ci specjalistyczne

8.2.1 od                            0 -    50 000 z 700,00

8.2.2 powy ej        50 000 –   300 000 z

700,00 plus
0,2 % warto ci

inwestycji

8.2.3 powy ej        300 000 – 500 000 z

700,00 plus
0,2 % warto ci

inwestycji

8.2.4 powy ej      500 000 – 1000 000 z

700,00 plus
0,2 % warto ci

inwestycji

8.2.5 powy ej  1 000 000 – 2 000 000 z

700,00 plus
0,2 % warto ci

inwestycji

8.2.6 powy ej   2000 000 z

Wed ug
kalkulacji

– nie mniej ni
4 700 z

8.3 Zak ady przetwórstwa rolno-spo ywczego lub prowadz ce inne
dzia alno ci

8.3.1 od                              0 -    50 000 z 1 500,00

8.3.2 powy ej           50 000 –   300 000 z

1 500,00 plus
0,5 % warto ci

inwestycji

8.3.3 powy ej           300 000 – 500 000 z

1 500,00 plus
0,5 % warto ci

inwestycji
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8.3.4  powy ej       500 000 – 1 000 000 z

1 500,00 plus
0,5 % warto ci

inwestycji

8.3.5  powy ej    1 000 000 – 5 000 000 z

1 500,00 plus
0,5 % warto ci

inwestycji

8.3.6  powy ej        5 000 000 z

Wed ug
kalkulacji

– nie mniej ni
26 500 z

9. Sporz dzanie oceny u yteczno ci maszyn rolniczych

9.1 Maszyny mniej skomplikowane niskiej warto ci 98,36

9.2
 Roztrz sacz, adowacz, przyczepa asenizacyjna, prasy i przyczepy zbieraj ce, wozy
paszowe, nagrzewnice 122,95

9.3
Zaprawiarki, agregaty pompowe dojarki czyszczalnie, rozdrabniacze   i inne maszyny
z nap dem silnikowym 147,54

9.4 Ci gnik ogrodniczy, deszczownie, mieszalnie 196,72

9.5 Ci gnik ko owy, samochód osobowy, samochód dostawczy, wózek silnikowy 245,90

9.6
Ci gnik du ej mocy od 150KM, kombajn ziemniaczany, kombajn do zbioru buraków,
sortownik stacjonarny, oddzielacz kamieni 295,08

9.7
Ci gnik ze spycharka lub adowark , adowarka samojezdna, sieczkarnia
samojezdna i inne maszyny o podobnych parametrach 393,44

9.8 Dojarnia o du ej ilo ci stanowisk 442,62

9.9 Kombajn zbo owy 491,80

9.10 Kombajny specjalistyczne i inne maszyny du ej warto ci 639,34

10. Konsultacja opracowa  ekonomicznych dla firm i osób fizycznych
realizuj cych zlecenia rolników – za ka  rozpocz  godzin

50,00

11. Przygotowanie, sporz dzanie planów, wniosków i innych dokumentów

11.1 Sporz dzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa
nawozów naturalnych

wg kalkulacji/
umowy

11.2 Sporz dzanie planów rolno- rodowiskowych

11.2.1 Sporz dzanie planów rolno rodowiskowych o warto ci za 5 lat do 10 tys. z 400,00

11.2.2 Sporz dzanie planów rolno rodowiskowych o warto ci za 5 lat powy ej 10 tys. z

400,00 + 0,8%
kwoty powy ej

10 tys. z

11.2.3 Opracowanie planu nawo enia (wymagany przy pakiecie rolnictwo zrównowa one)
8,00  za ka

dzia  roln

11.2.4 Zmiana do planu

30% stawki z
poz. 11.2.1 lub

11.2.2
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11.3 Przygotowanie  i sporz dzanie planów przestawienia gospodarstwa
rolnego na produkcj  metodami ekologicznymi wg kalkulacji/

umowy

11.4
Wype nianie wniosków lub innych dokumentów niezb dnych do

ubiegania si  o przyznanie pomocy finansowej lub wspó finansowanej
ze rodków pochodz cych z funduszy UE lub innych instytucji

krajowych.

11.4.1
Wniosek o p atno ci obszarowe lub rolno rodowiskowe do 10 dzia ek ewidencyjnych
i rolnych 30,00

11.4.2
Wniosek o p atno ci obszarowe lub rolno rodowiskowe powy ej 10 dzia ek
ewidencyjnych i rolnych

3,50 za ka
dzia

11.4.3 Zmiana do wniosku

50% ceny z
poz. 13.4.1 lub
13.4.2,      nie
mniej jednak

ni  30,00

11.4.4 Przygotowanie wniosku o dop aty do materia u siewnego

11.4.4.1 przy otrzymanej pomocy do 500 z 40,00

11.4.4.2 przy otrzymanej pomocy powy ej 500 z

40,00+5%
nadwy ki

przekraczaj cej
kwot  500

otych

11.4.5 Rozliczenie II R 25,00

11.4.6 Sporz dzenie wniosku do Agencji Nasiennej 50,00

11.4.7 Inne wnioski
wg kalkulacji/

umowy

11.4.8
Rozrysowanie za czników graficznych do wniosków obszarowych i
rolno rodowiskowych - cena za 1 szt. 3,00

11.4.9 Prowadzenie rejestru dzia  rolno rodowiskowych - przez okres 1 roku 400,00

11.4.10 Prowadzenie rejestru zwierz t gospodarskich - przez okres 1 roku 150,00

11.4.11
Przygotowanie dokumentacji i wniosków do atestu przez jednostki certyfikuj ce dla
gospodarstw ekologicznych 200,00

11.4.12 Przygotowanie wniosku kredytowego

200,00 + 50 z
za ka dy

dodatkowy
za cznik (z

wy czeniem
biznesplanu i

ekspertyz
specjalistyczny

ch które s
wycenione

osobno)

11.4.13 Wniosek o pozyskanie i transfer kwot mlecznych 25,00

11.4.14
Deklaracja pakietów rolno rodowiskowych PROW 2007-2013 do dzia ek
ewidencyjnych i rolnych 30,00

11.4.15
Deklaracja pakietów rolno rodowiskowych PROW 2007-2013 powy ej 10 dzia ek
ewidencyjnych i rolnych - koszt za 1 dzia 3,50
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11.5 Konsultacja i sprawdzenie wype nionego wniosku obszarowego i
rolno rodowiskowego

11.5.1 Wniosek obszarowy lub rolno rodowiskowy do 10 dzia ek 10,00

11.5.2 Wniosek obszarowy lub rolno rodowiskowy do 20 dzia ek 15,00

11.5.3 Wniosek obszarowy lub rolno rodowiskowy powy ej 20 dzia ek 20,00

12 Analizy i opracowania ekonomiczne, finansowe i technologiczne
nie wymagaj ce formalnej opinii ZODR

wg kalkulacji/
umowy

13 Odp atno ci za us ugi doradcze w ramach programu PROW
na lata 2007-2013

13.1

Plan i wniosek do dzia ania „modernizacja gospodarstw rolnych” oraz
,,przygotowanie potencja u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst pienia kl sk
ywio owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia  zapobiegawczych''

430,00 + 0,5 %
od warto ci

kosztów
kwalifikowanyc

h

13.1.1 Przygotowanie wniosku o refundacj   „modernizacja gospodarstw rolnych"

350,00 + 0,4 %
od warto ci

wynikaj cej z
umowy

13.2 Plan i wniosek do dzia ania „zwi kszenie warto ci dodanej”

2000,00 + 0,2%
wnioskowanej
pomocy
kosztów
kwalifikowanyc
h

13.3 Wniosek i plan do dzia ania  „Grupy producentów rolnych”

    900,00 +
150,00 za

ka dego
kolejnego

cz onka grupy
za ycielskiej

13.3.1 Przygotowanie wniosku o refundacj  do dzia ania  „Grupy producentów  rolnych”

350,00 + 0,5 %
od warto ci

kosztów
kwalifikowanyc

h

13.4 Przygotowanie planu i wniosku „U atwianie startu m odym rolnikom” 600,00

13.4.1
Przygotowanie wniosku o refundacj  do dzia ania „U atwianie startu m odym
rolnikom” 150,00

13.5 Przygotowanie planu i wniosku  „Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej"

800,00 + 0,5 %
od warto ci

kosztów
kwalifikowanyc

h

13.5.1
Przygotowanie wniosku o refundacj  do „Ró nicowanie w  kierunku dzia alno ci
nierolniczej"

350,00 + 0,4 %
od warto ci

kosztów
kwalifikowanyc

h

13.6 Plan i wniosek do dzia ania „modernizacja gospodarstw niskotowarowych” 150,00

13.6.1
Przygotowanie wniosku o refundacj  do dzia ania „modernizacja gospodarstw
niskotowarowych" 150,00
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13.7 Renty strukturalne 200,00

13.8 Przygotowanie planu i wniosku  „Tworzenie i rozwój  mikroprzedsi biorstw”

 1000,00 +
stawka

procentowa od
warto ci
kosztów

kwalifikowanyc
h wg poziomów

dotacji          I-
0,6%,

II-0,4%,  III
0,3%

13.8.1 Przygotowanie wniosku o refundacj  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw”

350,00  + 0,4 %
od warto ci

kosztów
kwalifikowanyc

h

13.9
Sporz dzanie operatów oddzia ywania produkcji zwierz cej pow. 50 DJP*  na
rodowisko

wg kalkulacji/
umowy

13.10 Inne odp atno ci za us ugi doradcze w ramach programu  PROW na lata 2007-2013
wg kalkulacji/

umowy

13.11
Wst pna weryfikacja , konsultacja wniosków , planów do dzia  w ramach PROW
na lata 2007-2013

     75,00 za
ka

rozpocz
godzin

13.12 Wniosek o p atno  "Uczestnictwo rolników w systemach jako ci ywno ci" 30,00

14. Sporz dzanie raportu oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko

14.1
 Przedsi wzi cia znacz co oddzia ywuj ce na rodowisko, dla których sporz dzenie
raportu jest obligatoryjne w skali produkcji 210 DJP* i wi cej 3800,00

14.2
Przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa  na rodowisko, dla których
sporz dzenie raportu nie jest obligatoryjne w skali produkcji 101-209 DJP* 3300,00

14.3
Przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa  na rodowisko, dla których
sporz dzenie raportu nie jest obligatoryjne w  skali produkcji 40-100 DJP* 2800,00

14.4 Pozosta e przedsi wzi cia 3300,00

14.5
Opracowanie wniosku na uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj  przedsi wzi cia 200,00

15.
Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spe niania wymogów wzajemnej zgodno ci*

(Wg za cznika do rozporz dzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania „Korzystanie z us ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” obj tego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013. (Dz. U. Nr 78, poz.470)  (* Stawki nie obejmuj  VAT)

15.1
Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spe niania

wymogów wzajemnej zgodno ci
 (produkcja zwierz ca albo ro linna i zwierz ca)

15.1.1 Gospodarstwo do 10 DJP* i nie wi cej ni  50 ha 800,00

15.1.2 Gospodarstwo od 10,01 - 40 DJP* i nie wi cej ni  200 ha 1500,00

15.1.3 Gospodarstwo powy ej 40 DJP* i nie wi cej ni  200 ha 2200,00
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15.1.4  Ferma drobiu 2200,00

15.2 Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spe niania
wymogów wzajemnej zgodno ci - produkcja ro linna

15.2.1 Gospodarstwo do 50 ha 450,00

15.2.2 Gospodarstwo pow. 50 ha - 200 ha 800,00

15.2.3 Gospodarstwo pow. 200 ha 1200,00

15.3 Opracowanie planu dostosowania do wymogów wzajemnej zgodno ci  Wg kalkulacji/
umowy

15.4  Dodatkowe us ugi doradcze

15.4.1 Ocena poprawno ci zabiegów ochrony ro lin (atestacja opryskiwaczy) 300,00

15.4.2

Prowadzenie w gospodarstwach rolnych po onych na obszarach szczególnie
nara onych (OSN**) dokumentacji okre lonej w programie dzia  wydanym w
drodze rozporz dzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej
– w pierwszym roku realizacji tego programu 3 500,00

15.4.3

Prowadzenie w gospodarstwach rolnych po onych na obszarach szczególnie
nara onych (OSN**) dokumentacji okre lonej w programie dzia  wydanym w
drodze rozporz dzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej
– w drugim, trzecim albo czwartym roku realizacji tego programu 2 500,00

16. Doradztwo zawodowe wg kalkulacji/
umowy

17. Sprzeda  danych na umow wg kalkulacji/
umowy

18. Prowadzenie ksi g rachunkowych i dokumentacji niezb dnej w
rachunkowo ci w gospodarstwach rolnych

wg kalkulacji/
umowy

19. Prowadzenie dzia alno ci promocyjnej gospodarstw rolnych, w
szczególno ci  agroturystycznych lub ekologicznych

wg kalkulacji/
umowy

20. Us ugi rolnicze

20.1 Ci gnik PRONAR 1221A [130 KM]

20.1.1 Orka rednia - cena za 1 ha 156,00

20.1.2 Orka g boka- cena za 1 ha 213,00

20.1.3 Talerzowanie - cena za 1 godz. 124,00

20.1.4 Uprawa agregatem - cena za 1 godz. 125,00

20.1.5 Uprawa i siew agregatem - cena za 1 ha 158,00

20.1.6 Siew zbó  - cena za 1 godz. 85,00

20.1.7 Rozsiew nawozów - cena za 1 ha 50,00

20.1.8 Oprysk - cena za 1 godz. 88,00
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20.1.9 Wynajem ci gnika PRONAR 1221A  - cena za 1 godz. 98,00

20.1.10
Us uga transportowa Ci gnik PRONAR 1221A + (1 przyczepa) 1221A   - cena za 1
godz. 100,00

20.1.11
Us uga transportowa Ci gnik PRONAR 1221A + (2 przyczepy) 1221A  - cena za 1
godz. 107,00

20.1.12  Dojazd do miejsca wykonywania us ugi  - cena za 1 godz. 54,00

21. Transport samochodowy wg kalkulacji/
umowy

22. Pozosta a sprzeda  i wynajem

22.1 Sprzeda  energii elektrycznej z si owni wiatrowej
wg cen zakupu

przez ENEA

22.2
Pozosta y wynajem pomieszcze , obiektów w ca ci lub cz ci do celów
reklamowych, gospodarczych i innych

wg kalkulacji/
umowy

22.3 Sprzeda  z omu/makulatury
wed ug cen

skupu

22.4 Prezentacja oferty zleceniodawcy w ogrodzie ZODR
wg kalkulacji/

umowy

22.5 Produkty polowe - sprzeda  zbó
wed ug cen

skupu

22.6 Produkty polowe - sprzeda  warzyw
wg kalkulacji/

umowy

23. Us ugi informatyczne

23.1 Reklama na stronie www.zodr.pl

23.1.1 Button reklamowy na stronie g ównej (199 x 66 piks.) - cena za 1 miesi c 100,00

23.1.2
Dodatkowe umieszczenie buttonu ze strony g ównej w wybranym dziale portalu -
cena za 1 miesi c 50,00

23.1.3 Banner reklamowy na stronie g ównej (451 x 61 piks.) - cena za 1 miesi c 200,00

23.1.4 Wykonanie banneru na zlecenie klienta 500,00

23.1.5 Reklama na okres od 6 do12 miesi cy
wg kalkulacji/

umowy

Cena za us ugi nieuj te w Cenniku us ug odp atnych realizowanych przez Zachodniopomorski O rodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach b  naliczane wg kalkulacji lub umowy z uwzgl dnieniem cen konkurencyjnych.

*   DJP  - du a jednostka przeliczeniowa inwentarza

** OSN  - obszary szczególnie nara one okre lone na podstawie art.47 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca  2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145 j. t., z pó n. zm.)

http://www.zodr.pl/

