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

Rzeszów, 02.06.2014r. 
 
Zamawiający: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
Rynek 16/1 
35-064 Rzeszów 
tel./fax17 852 85 26 
 
 
 

Zapytanie ofertowe  
 

 
Zwracamy się z prośbą złożenia oferty na pomoc prawną dotyczącą obsługi konkursów 
grantowych w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego  
w związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 35-064 Rzeszów, Rynek 
16/1, w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”. 
 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu 
„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” z zachowaniem zasady konkurencyjności. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest pomoc prawna dotycząca obsługi konkursów grantowych w ramach 
dwóch Funduszy Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego: 
 

a) Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST 
(FPPRTEN) 
 

Beneficjent dotacji w ramach II naboru FPPRTEN 

 Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele 
statutowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zarejestrowane i prowadzące działalnośd na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem 
powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego (Tyczyn, Chmielnik, 
Błażowa, Hyżne). 
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 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego, 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu 
terytorialnego, publiczne instytucje kultury) mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego z 
wyłączeniem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego 
(Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne). 

 
b) Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – 

PRZEDSIĘBIORCY (FPPRTEP) 
 

Beneficjent dotacji w ramach II naboru FPPRTEP 

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

 Osoby fizyczne, które wykonują działalnośd wytwórczą w rolnictwie lub działalnośd gospodarczą co 
najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r., na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym. 

 Podmioty prowadzące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r., 
sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i 
ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej  i ograniczonej.  

 Zbieracze płodów runa leśnego działający co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. 
od 02.04.2013 r., zgodnie z  ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowych 
zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. 

 Pozostałe istniejące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem II naboru, tj. od 02.04.2013 r., 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu 
KE (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeo 
blokowych). 

 Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz 
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów 
euro; 

 Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 
- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów 
euro; 

 Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 
- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów 
euro. 
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Beneficjent dotacji w ramach III naboru FPPRTEP 

 Osoby fizyczne, które wykonują działalnośd wytwórczą w rolnictwie lub działalnośd gospodarczą co 
najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2013 r., na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym. 

 Podmioty prowadzące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2013 r., 
sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i 
ograniczonej (MOL) określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.  

 Zbieracze płodów runa leśnego działający co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, 
tj. od 26.02.2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie 
szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na 
obszarach leśnych. 

 Pozostałe istniejące co najmniej 6 m-cy wcześniej przed ogłoszeniem III naboru, tj. od 26.02.2013 r., 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające kryteria, o których mowa w Rozporządzeniu 
KE (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeo 
blokowych). 

 Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz 
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów 
euro; 

 Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 
- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów 
euro; 

 Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 
- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów 
euro. 

 
Miejsce i sposób wykonania usługi: na miejscu w siedzibie BPRTE (ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów) 
drogą mailową i telefoniczną.  
 
Termin wykonania usługi: zgodnie z potrzebą Zamawiającego, do kooca trwania projektu. 
 

IV. WYMAGANIA: 
1. Wykształcenie wyższe prawnicze (udokumentowane). 
2. Co najmniej 5 lat doświadczenia w świadczeniu usług prawniczych (preferowani radcowie 

prawni), (udokumentowane w dowolnej formie). 
 

V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU OCENY OFERT 
Kryterium oceny jest cena za 1 godzinę brutto, cena - 100%.  
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 
 
Oferta powinna: 
- posiadad datę sporządzenia, 
- zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,  
- czytelnie podpisana. 

 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

ewelina.n@procarpathia.pl, poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub dostarczona 
osobiście do siedziby biura projektu do dnia 16.06.2014 r.  

2. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 18.06.2014 r. w oparciu  
o najkorzystniejszą cenowo ofertę i poinformowany drogą mailową.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz lub Pani Joanna Budak-Kwoka pod numerem 
telefonu 17 852 85 26, 661 113 291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl, 
joanna@procarpathia.pl 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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