
 

 

 

 
 

 
 

 
Warszawa, 02.03.2021 r. 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

I. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 

Badawczy w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi na „Druk, 

oprawę i dystrybucję kompletu materiałów do zbierania danych rachunkowych 

z gospodarstw rolnych” zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie 

szacunkowej kalkulacji kosztów związanej z ww. usługą.  

 

II. Informacji związanych z niniejszym szacowaniem wartości zamówienia udziela: 

1) Anna Hankiewicz nr. tel. 22 50 54 576, 

2)  Irena Mikiewicz nr tel. 22 50 54 523. 

III. Szacunkowe koszty planowanej usługi powinny uwzględniać pełny zakres kosztów  

i być wyrażone w wartościach ceny netto (waluta PLN.)  

IV. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a ma na 

celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji danego 

zamówienia.  

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest: Druk, oprawa i dystrybucja kompletu materiałów 

do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, w którego skład wchodzą: 

 



 

 

Zestaw nr 1 

Segregator A4/35 mm 4R (z czterema kółkami-pierścieniowy, pierścienie w kształcie litery 

„D” o wymiarach 35 mm wysokość i 30 mm szerokość), ciemno zielony, oklejony 

dwustronnie folią z logo systemu Polskiego FADN – 4 kolory na:  

- stronie przedniej segregatora (110mmx80mm), 

- grzbiecie segregatora (z rokiem obrachunkowym 2022); 

Specyfikacja książek: 

a) książki wpięte w segregator 

b) format A4; 

c) papier offsetowy - 80g; 

d) okładki - 1 kolor/czarny (1+1) - karton 300g (4 książki); 

 

 Nakład poszczególnych elementów kompletu: 

cztery podstawowe książki – nakład 12 620 egzemplarzy każda, zszywane drutem 

z zaczepami, druk dwustronny, wpięte w segregator: 

 

a) Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań - stron 12, druk czarny dwustronny; 

b) Książka Wpływów i Wydatków - stron 52, w tym 34 stron druku w kolorze 

niebieskim, 12 stron druku w kolorze zielonym oraz 6 stron druku w kolorze czarnym, 

druk dwustronny; 

c) Książka Obrotów i Zaszłości - stron 24, druk czarny dwustronny; 

d) Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów - stron 40, druk czarny w tym 6 stron 

w kolorze, druk dwustronny; 

 

oraz dwie broszury – nakład 12 620 egzemplarzy każda, wpięte w segregator: 

 

a) Ankieta dot. dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika w 2022 r. – 

stron 1, dołączona do poszczególnych segregatorów w koszulce foliowej, format A4, 

papier offsetowy - 80g., druk czarny jednostronny; 

b) Informacja dla rolników – stron 3, dołączona do poszczególnych segregatorów 

w koszulce foliowej, format A4, papier offsetowy –80g., druk czarny dwustronny;  

 

 Zestaw nr 2 

Raport indywidualny z gospodarstwa rolnego za rok 2021 

Specyfikacja raportu: 

a) Format A4 – 4 strony 

b) Karton dwustronny 250 g 

c) Strony 1 i 4 pokryte lakierem UV – druk kolorowy 



 

 

d) Strony 2 i 3 (wewnętrzne) – druk czarny 

 

Nakład: 12 255 egzemplarzy 

Książki luzem 

Specyfikacja książek: 

a) format A4; 

b) papier offsetowy - 80g; 

c) okładki - 1 kolor/czarny (1+1) - karton 300g (4 książki); 

 

Nakład poszczególnych elementów kompletu: 

Cztery podstawowe książki, zszywane drutem z zaczepami, komplet luzem, nie wpinany do 

segregatora: 

 

a) Instrukcja Prowadzenia Zapisów w Książkach Rachunkowych - stron 88, druk 

czarny w tym 30 stron w kolorze (kolorowe wykresy), druk dwustronny; nakład 4275 

egzemplarzy; 

b) Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów - stron 36, druk czarny w tym 4 strony 

w kolorze, druk dwustronny; nakład 2090 egzemplarzy; 

c) Spis Aktywów i Zobowiązań - stron 20, druk czarny dwustronny; nakład 2250 

egzemplarzy; 

d) FADN i Polski FADN – 60 stron, druk czarny dwustronny; nakład 80 egzemplarzy. 

 

UWAGA:  

1. Ilość poszczególnych rodzajów książek może ulec zmniejszeniu  o maksymalnie 5%. 

2. Pliki materiałów w formie elektronicznej oraz informacja dotycząca ostatecznej ilości 

poszczególnych rodzajów książek zostaną przekazane Wykonawcy do dnia 

18.06.2021 roku. 

3. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji po jednym egzemplarzu 

próbnym materiałów z każdego zestawu. Wykonawca dostarczy wydruki na własny 

koszt w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ostatniego pliku materiałów. 

4. Komplety materiałów muszą zostać wykonane i rozesłane na koszt Wykonawcy do 

właściwych 17 biur rachunkowych na terenie całego kraju w terminie do 10.09.2021 r. 

 

VI. Wymogi dotyczące składania ofert 

1) Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego na adres e-mail: 

zamowienia@ierigz.waw.pl  

2) Ofertę należy złożyć w nie przekraczalnym terminie w do dnia 08.03.2021. 
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VII. Klauzula informacyjna  

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 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. 

Świętokrzyskiej 20, 00-002 Warszawa; 

2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@ierigz.waw.pl  lub pod numerem telefonu 22 50 

54 547; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy;  

6) Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne ale 

niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na etapie szacowania wartości zamówienia; 

 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu; 

 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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OFERTA DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

na „Druk, oprawę i dystrybucję kompletu materiałów do zbierania danych 

rachunkowych z gospodarstw rolnych”. 

 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu……………………………………………………………………………………... 

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

 

Szacuję wykonanie zamówienia na następującą cenę: 

 

 

Cena  netto ……………………………………………………..zł 

Słownie zł……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………. 

Data i podpis  

 

 

 

 
 


