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□ 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
73-134 Barzkowice 2, e-mail: sekretariat.barzkowice@zodr.pl, www.zodr.pl 

Sekretariat tel. 91 479 40 10, 91 479 40 15, 91 561 37 00 do 02, fax 91 561 37 91, Hotel tel. 91 479 40 22 
NIP 854-00-16-836 REGON 001047305 

  WIOSENNA WYSTAWA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA 

Barzkowice, 22-23 kwietnia 2023 roku 

ZGŁOSZENIE - UMOWA 

Wystawca/Firma/Imię i Nazwisko ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

REGON.................................................................... NIP .......................................................................................KRS ................................................................................. PESEL...……………………………………………..… 

ul. ........................................................................... kod ................................... miejscowość .................................................................... tel. ............................................... fax ............................................ 

Osoba upoważniona do kontaktu ...................................................................................................................... Przyjazd w dniu ................................... 04.2023 r. ok. godz. .................... 

tel. komórkowy .................................................. tel. stacjonarny ........................................................... e-mail ....................................................................................................................................... 

OFERTA WYSTAWIENNICZA 
□  - ogrodnicy, szkółkarze, sprzęt ogrodniczo-sadowniczy, pszczelarze, 

□   - nawozy, środki ochrony roślin,   

□   - przetwórstwo rolno-spożywcze, produkty rolnicze 
 □   - rękodzieło,   

 □  - doradztwo, finanse, banki, instytucje okołorolnicze,  

 □   - gminy, organizacje pozarządowe i inne 

□   - inna oferta (podać jaka) ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 
 

ZAMAWIAM STOISKO O POWIERZCHNI: ............................................................................. m2 

szerokość: ....................................................... m x głębokość: ....................................................... m 

UWAGI ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................... 

*Organizator zastrzega aby minimalna głębokość i szerokość stoiska wynosiła do 2 m 

WYLICZENIE CENY BRUTTO ZA WYNAJEM STOISKA NA OTWARTYM TERENIE O POWIERZCHNI: 

 -  od 1 m2 do 50 m2 

- za każdy dodatkowy metr powierzchni powyżej 50 m2 

(poz. 1.) 

30,00 zł x ........................................................................ m2
 = ......................................................................... zł 

25,00 zł x ........................................................................ m2
 = ......................................................................... zł 

Łączna wartość brutto .............................................................................................................................. zł 

WYLICZENIE CENY BRUTTO ZA WYNAJEM STOISK NA OTWARTYM TERENIE O POWIERZCHNI DLA:                                                                                  (poz. 2.) 
 
- Podmiotów sprzedających produkty rolnicze                                                 60,00 zł x ........................................................................ m2

 = ......................................................................... zł 
  oraz przetwórstwo rolno-spożywcze 
 

- Podmiotów sprzedających rękodzieło                                                             50,00 zł x ........................................................................ m2
 = ......................................................................... zł 

 
        Łączna wartość brutto .............................................................................................................................. zł 

 



2/3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

(poz. 3.) 

ENERGIA ELEKTRYCZNA PODCZAS WYSTAWY Cena brutto za 1 przyłącze 
w godzinach 8.00-19.00, 

przez 2 dni Wystawy 

Ilość przyłączy Wartość brutto 

a b (a x b) 

Przyłącze elektryczne 0,1 – 2,5 kW – gniazdo (1x16A) 1 - fazowe 120,00   

Łączna wartość brutto  

(poz. 4.) 

ENERGIA ELEKTRYCZNA PODCZAS WYSTAWY Cena brutto za 1 przyłącze 
przez 2 dni Wystawy, 

całodobowy dostęp energii 

Ilość przyłączy Wartość brutto 

a b (a x b) 

Przyłącze elektryczne 0,1 – 2,5 kW – gniazdo (1x16A) 1 - fazowe 230,00   

Łączna wartość brutto  

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BRUTTO UDZIAŁU W WYSTAWIE 

 
Powierzchnia wystawiennicza 

 
(poz.1.)……………………………………………………………………….zł 

 
Powierzchnia wystawiennicza dla osób sprzedających w sektorze: 
- przetwórstwo rolno-spożywcze, produkty rolnicze, rękodzieło 

 
(poz.2.)……………………………………………………………………….zł 

 
Energia elektryczna 

 
(poz.3.)……………………………………………………………………….zł 

 
Energia elektryczna 

 
(poz.4.)……………………………………………………………………….zł 

Obowiązkowa opłata stała za utrzymanie infrastruktury przez pracowników 
ZODR  

(poz.5.)……………………………………………………………40,00 zł 

Łączna opłata za udział w Wystawie brutto (poz. od 1 do 5) .………………………………………………………………………………………………….zł 

WYNAJEM CIĄGNIKA Z WIDŁAMI ( UDŹWIG DO 2 TON, WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA DO 2 M): 

 

        Rozładunek  ......................................................                                                                                                        Załadunek ...................................................... 
                                                

                                           data/godzina                                                                                                                                                                                                              data/godzina 
                                               

Wystawca zostanie obciążony kosztami tej usługi za 10 min 60 zł, za kolejną minutę 6,00 zł ( po jej faktycznym wykonaniu)       

 

Warunkiem udziału w Wystawie jest wpłata łącznej opłaty za udział w Wystawie w całości do dnia 17.04.2023 roku 

na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 

10 1130 1176 0022 2146 6320 0005 

albo gotówką lub kartą płatniczą w kasie ZODR w Barzkowicach 

 



3/3 

 

 

 

 

1. Oświadczam, że dokonam wpłaty za udział w Wystawie do dnia 17.04.2023 roku.  

 ......................................................                       ......................................................                                ...................................................................... 
         Miejscowość, data                                                   Pieczęć firmy                         Pieczęć imienna, czytelny podpis wystawcy 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* płatnikiem podatku VAT.  Proszę o wystawienie faktury VAT/paragonu*. 

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

          Miejscowość, data                                                   Pieczęć firmy                         Pieczęć imienna, czytelny podpis wystawcy 

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Wystawy Ogrodniczo - Pszczelarskiej – DLA WYSTAWCÓW oraz Klauzulą informacyjną 
o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i akceptuję ich postanowienia 
w całości.  

                                      ………………...................................................……………                                                                       

Data i podpis wystawcy 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, 
na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO), moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu – umowie, w celu realizacji umowy o uczestnictwo oraz 
uczestnictwa  w Wystawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                …….....................................................…………… 

                                        Data i podpis wystawcy 

5. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów związanych 
z organizacją Wystawy przez ZODR i moim udziałem w Wystawie, poprzez m.in. ich publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach. 

                                ………………...................................................…………… 

                                         Data i podpis wystawcy 

6. Wrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, 
na zasadach określonych w RODO, moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu – umowie w celach marketingowych.  

                                                         
………………...................................................……… 

                                                                   Data i podpis wystawcy 

7. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 
umowy o udział w Wystawie i udziału w Wystawie oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania 
udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, wskazanych w Klauzuli 
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, a którą się 
zapoznałam/em.      
                      
                                                                                                                                                                ………………...................................................…………… 

                                        Data i podpis wystawcy 


