
Gdy ktoś wspomina o Wielkanocy, przed 
oczami rysują nam się pisanki, które są 
nieodzownym elementem tych świąt, żu-
rek z jajkami i białą kiełbasą, czy też ma-
zurki w niezliczonych wydaniach, babki, 
rzeżucha, bazie, palemki i święconka….
Święto Wielkiej Nocy to liczne tradycje i 
zwyczaje, z których większość znana jest 
od średniowiecza i praktykowana do dziś.

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Tydzień był i pozostaje do dzisiaj cza-
sem wzmożonych przygotowań do Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. Obfitował i 
obfituje w liczne obrzędy kościelne i zwyczaje 
domowe. Wiosenne porządki to jedna z tych 
tradycji, które zachowały się do dziś. Upięk-
szano wnętrza, malowano i zdobiono jaja, 
przygotowywano potrawy świąteczne, uczest-
niczono w nabożeństwach.  Porządki należało 
zakończyć najpóźniej w Wielki Wtorek.
Dużo starań wkładano w przygotowanie świą-
tecznego jedzenia. Na każdym stole musiało 
znaleźć się mięso. Urządzano świniobicie. Pie-
czono  makowce, strucle oraz drożdżowe baby 
wielkanocne. Jedzenia przygotowywano bar-
dzo dużo, nie tylko ze względu na dużą liczeb-
ność rodziny. Musiało go wystarczyć także dla 
niespodziewanych gości, a także dynguśników 
- chłopców i dziewcząt chodzących po dyngu-
sie w Poniedziałek Wielkanocny. 
Malowano duże ilości jaj. Jajko było i jest do 
dzisiaj nieodłącznym atrybutem Świąt Wiel-

kanocnych. Zwyczajowo w Wielkanoc matki 
chrzestne obdarowywały pisankami swoich 
chodzących po dyngusie chrześniaków. W 
Poniedziałek Wielkanocny dziewczęta dawa-
ły chłopcom pisanki, chcąc wykupić się od 
dalszego oblewania. Podarowane kawalerom 
były dowodem sympatii, a często też miłości. 
Podczas śniadania rezurekcyjnego jajkiem 
wzajemnie się dzielono, życząc sobie jak naj-

lepszego zdrowia i pomyślności. 
Z pisankami wiązało się wiele zwyczajów, 
np.: skorupek poświęconych jaj nie wolno 
było wyrzucać. Pisanki były ulubionym po-
darunkiem wielkanocnym. Ofiarowywano je 
w dowód przyjaźni najbliższym jako wyraz 
dobrych życzeń i serdecznych uczuć. Pisanki 
do dziś są główną dekoracją wielkanocnego 
stołu. W Wielki Czwartek w kościołach odpra-
wiano i odprawia się do dziś tylko jedną mszę 
rozpoczynającą Triduum Paschalne. Wielki 

Piątek to czas odwiedzania Grobów Pańskich.
W Wielką Sobotę święcono pokarmy oraz 
ogień i wodę, święcono wszystko, co przygo-
towane było do zjedzenia podczas świąt. Świe-
conym musieli najeść się wszyscy domownicy, 
stąd i jego ciężar był pokaźny. Z upływem lat 
ilość malała. Zawsze jednak starano się dbać o 
jakość i wygląd pokarmów „święcone” musia-
ło być najbardziej okazałe i bogate. Im więcej 

jedzenia tym lepiej. Można było w nich zna-
leźć chleb, jaja, wędliny, a nawet świńskie łby. 

NIEDZIELA PALMOWA
Początkiem obchodów bezpośrednio zwią-
zanych z Wielkanocą jest Niedziela Palmowa 
(nazywana też Wierzbną lub Kwietną). Wier-
ni świętują triumfalny wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy. Najważniejszym elementem pal-
my była zielona gałązka. W przypadku, gdy 
Wielkanoc wypadała bardzo wczesną wiosną, 
trudno było o zielone gałązki, stąd zwyczaj 
wstawiania ich do wody w Środę Popielco-
wą. Wykorzystywano także rośliny wiecznie 
zielone takie jak borówki, barwinek. Wygląd 
palmy różnił się w zależności od regionu. Po 
poświęceniu w kościele i obniesieniu w proce-
sji kościelnej palma nabierała magicznej mocy 
i służyła człowiekowi przez cały rok. Wierzo-

no, że uderzenie palmą osoby tuż po wyjściu 
z kościoła, zapewni jej zdrowie i pomyślność. 
Zjedzenie wierzbowych kotek miało chronić 
gardło przed chorobami. Stawiane w oknach 
miały chronić dom przed uderzeniami pioru-
na. Palm nie wolno było wyrzucać. Wkładano 
ją  za ramy świętych obrazów. Z Niedzielą Pal-
mową łączył się jeszcze jeden zwyczaj nazy-
wany „palmowaniem”. Wczesnym rankiem 
młodzi kawalerowie udawali się do domów 
wybranych panien wpuszczeni przez osoby 
wtajemniczone (dziadkowie, rodzice) ściąga-
li z nich kołdrę i smagali po nogach rózgami 
wierzbowymi.

WIELKA NIEDZIELA
Wielkanoc, najradośniejsze święto, rozpoczy-
na się mszą rezurekcyjną odprawianą o świcie, 
połączoną z procesją trzykrotnie okrążającą 
kościół przy biciu dzwonów i śpiewie pieśni 
Wesoły nam dzień dziś nastał. Podczas procesji 
słychać huk wystrzałów z kalichlorku, przez 
które wyrażano radość. Po mszy gospodarze 
wracający do domu urządzali wyścigi, wie-
rząc, że kto pierwszy wróci do domu, zapew-
ni sobie urodzaj i dobre plony. Po powrocie 
do domu skrapiano wodą cały swój dobytek. 
Odrobinę wody święconej wlewano do studni. 
Wszystko to miało zapewnić zdrowie, płod-
ność, strzec przed suszą oraz wszelkim złem. 
Wielkie śniadanie  rozpoczynało się od dzie-
lenia się święconym jajkiem i składania sobie 
życzeń. Po podzieleniu się jajkiem, ale jeszcze 
przed rozpoczęciem uczty powszechnie zale-
cano zjedzenie chrzanu na pamiątkę cierpień 
Chrystusa. Zabieg ten miał także zapobiec 
bólom. Obowiązkowo na stole wielkanocnym 
musiał znaleźć się baranek. Ustawiano go na 
łączce z rzeżuchy lub młodego owsa. 

Dokończenie na str. 2   >>>
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Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Ma-
zowsze, aby pomóc mieszkańcom powiatu 
płońskiego w przygotowaniu dokumenta-
cji aplikacyjnej do ogłaszanych naborów 
wniosków, w I kwartale 2017 r. zorganizo-
wała kilka szkoleń z zakresu wypełniania 
wniosków, biznesplanu oraz stosowania 
zasady konkurencyjności przy wyborze 
oferentów. 

Pierwsze szkolenie nt. „Przepisy ustawy Pra-
wo zamówień publicznych a zasada konku-
rencyjności” odbyły się w Urzędzie Gminy w 
Płońsku 26 stycznia br. Poprowadziła je Pani 
Aneta Szyndler radca prawny i szkoleniowiec 
współpracujący z instytucjami publicznymi 
w zakresie prawa gospodarczego, handlowe-
go, pracy i zamówień publicznych. Zwróciła 
uwagę na potrzebę praktycznego konstruo-
waniu zapytania ofertowego celem uniknięcia 
nakładania korekt finansowych. Wskazała na 
najczęstsze nieprawidłowości w zamówie-
niach publicznych realizowanych w ramach 
projektów unijnych i na skutki niezgodnego 
z przepisami udzielania przez beneficjentów 
zamówień publicznych.
Kolejne szkolenie dla beneficjentów nt. „Za-

sad przyznawania pomocy na przedsiębior-
czość w ramach inicjatywy LEADER” odbyło 
się w Urzędzie Gminy w Baboszewie 10 lu-
tego br. Doświadczona wykładowczyni pani 
Marzena Cieślak wyjaśniała jak poprawnie 
przegotować wniosek o przyznanie pomocy 
i jak wykazać zgodność wniosku z kryteria-
mi oceny i wyboru operacji obowiązującymi 
w LGD–Przyjazne Mazowsze. Kilkugodzinne 
spotkanie prowadzącej szkolenie z grupą 50 
mieszkańców naszego obszaru, zainteresowa-
nych ubieganiem się o pomoc na podejmowa-
nie działalności gospodarczej lub na rozwój 
działalności gospodarczej okazało się bardzo 
pouczające. Wykładowczyni przedstawiła wa-
runki jakie wnioskodawca musi spełniać, aby 
otrzymać pomoc finansową, wskazała na obo-
wiązujące limity i wykluczenia. 

15 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie na te-
mat „Tworzenia i oceny biznesplanu”. Udział 
w nim wzięli pracownicy LGD, członkowie 
rady, Zarządu oraz osoby zainteresowane zło-
żeniem projektu do LGD w ramach naboru 
wniosków o przyznanie pomocy, do którego 
biznes plan jest jednym z załączników.  Spot-
kanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Naruszewie. Doświadczony trener, 
wykładowca pan Tomasz Wysocki podczas 
prowadzenia szkolenia omówił poprawność 
i strukturę opracowania biznesplanu. Zwrócił 
uwagę na właściwy opis wyjściowej sytuacji 
ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o 
wsparcie, określenie celów pośrednich i koń-
cowych, w tym zakładany ilościowy i wartoś-
ciowy poziom sprzedaży produktów i usług. 
Przedstawił niezbędne informacje dotyczące 

zasobów, doświadczenia 
lub kwalifikacji posiada-
nych przez podmiot wnio-
skujący, analizę słabych i 
mocnych stron działalno-
ści oraz jej szans i zagrożeń 
(analiza SWOT), wyjaśnił 
na czym polega projekcja 
finansowa operacji. 
Ostanie szkolenia nt. „Za-
sad przyznawania pomo-

cy finansowej z zakresu działalności gospo-
darczej z Leadera” odbyły się 27 lutego br. w 
UG Dzierzążnia (rozwijanie działalności go-
spodarczej) oraz 3 marca br. w UG Sochocin 
(podejmowanie działalności gospodarczej). 
Szkolenia poprowadzili pracownicy biura 
LGD-Przyjazne Mazowsze, podczas których 
przedstawili warunki wsparcia, kryteria wy-
boru operacji oraz omówili zasady wypełnia-
nia wniosków o przyznanie pomocy.
Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zain-
teresowaniem, uczestnicy zadawali wiele py-
tań, przedstawiali swoje uwagi i spostrzeże-
nia, w niektórych przypadkach rozwijała się 
dyskusja.

Opracowanie i zdjęcia: 
Agnieszka Matoblewska

Szkolenia organizowane przez LGD-Przyjazne Mazowsze

Dokończenie ze str. 1 >>> 

Po jajku i chrzanie zajadano smaczne kiełbasy 
i inne wędliny, mięsa, ciasta. Pierwszy dzień 
świąt Wielkiej Nocy spędzano w gronie ro-
dzinnym, przeważnie przy świątecznym stole 
co przetrwało do dziś.
W Wielkanoc nie godziło się rozpalać ognia 
i gotować, obowiązywał zakaz jakiejkolwiek 
pracy. W Wielką Niedzielę nie wolno było w 
dzień spać, aby w polu nie rosło zielsko, co 
mogło zmniejszyć plony. Wieczorem w Nie-
dzielę Wielkanocną zaczynali chodzić  chłop-
cy po dyngusie po tzw. „wykupie”  a szczegól-
nie tam, gdzie mieszkały panny i pod oknami 
śpiewali wielkanocne pieśni i wesołe przy-
śpiewki.

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY od 
wczesnego ranka rozbrzmiewały krzyki i 
śmiech, szczególnie młodych ładnych panien 
obficie oblewanych wodą przez kawalerów. 
Obrzęd ten nazywano „oblewanką” lub śmigu-
sem. Pomimo dokuczliwości jego następstw 
(mokre ubranie, włosy, wychłodzenie, prze-
ziębienie), był przyzwolonym rodzajem za-
lotów i świadczył o zainteresowaniu panną 

męskiego grona. Zbyt czyste i suche ubranie 
świadczyło o braku powodzenia. Kawalero-
wie bardzo gorliwie wypełniali ten „obowią-
zek”. Ładniejsze panny zaciągano nawet do 
stawu. Ta, która nie została oblana albo namo-
czona czuła się obrażona i zlekceważona. Im 
więcej wody, tym większy honor. Po południu 
domy zaczynały nawiedzać grupy chłopców i 
dziewcząt chodzące po „dyngusie”. Wygłaszali 
gospodarzom oracje, śpiewali pieśni i składali 
życzenia.
W niektórych wsiach „po wykupie” chodziły 
grupy chłopców wiozących na małym wózku 

kogutka, odwiedzali domy składając życzenia 
lub śpiewając zalotne przyśpiewki. Na od-
chodne oblewali panny. Cały ten obrzęd miał 
służyć kojarzeniu par.
Dziewczęta chodziły z tzw. gaikiem, czyli sos-

nowym drzewkiem ozdobionym kolorowymi 
wstążkami i wydmuszkami. Nazwa śmigus-
-dyngus stanowi dzisiaj połączenie dwóch 
zwyczajów: śmigusa polegającego na śmiga-
niu, uderzaniu się zielonymi gałązkami lub 
oblewaniu wodą oraz dyngusa chodzenia „po 
wykupie”. 
W kulturze ludowej jest wiele piękna i mądro-
ści, dlatego warto ją pielęgnować. Nie ulega 
wątpliwości, iż Wielkanoc to szereg niezwy-
kłych i pięknych tradycji. Niestety nie wszyst-
kie z nich przetrwały, nieliczne tylko towarzy-
szą nam do dziś. Dzięki nim świąteczne dni są 
bardziej radosne.

SYMBOLE ŚWIĄT 
BARANEK − symbol Chrystusa i jego zwy-
cięstwa nad grzechem, złem, śmiercią, JAJKO  
− symbol odradzającego się życia, CHLEB – 
symbol ciała Chrystusa, podstawowy pokarm, 
zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt, 
SÓL – symbol oczyszczenia, wierzono, że od-
strasza zło, CHRZAN – gorycz męki Chrystusa, 
na pamiątkę pojenia Chrystusa żółcią i octem, 
WĘDLINA – miała zapewnić płodność i zdro-
wie.

Opracowała: Edyta Olszewska
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UG Sochocin 
3 marca 2017 r.

UG Baboszewo
10 lutego 2017 r.

UG Naruszewo
15 lutego 2017 r.

UG Płońsk
18 stycznia 2017 r.

UG Dzierzążnia
27 stycznia 2017 r.



Zasada konkurencyjności obowiązywała 
w minionej perspektywie finansowej i nadal 
obwiązuje w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Zasada stoso-
wana jest przy wydatkowaniu środków pub-
licznych i polega na zachowaniu:
- uczciwej konkurencji oraz równym trak-
towaniu wykonawców, 
- jawności i przejrzystości naszych działań, 
- celowym, racjonalnym i oszczędnym wy-
datkowania środków publicznych, aby uzy-
skać jak najlepsze efekty przy jak najniższej 
kwocie wydatku.
W praktyce stosowanie jej oznacza, że Be-
neficjenci, dokonując wyboru dostawców 
towarów i usług czy wykonawców robót bu-
dowlanych, muszą przestrzegać określonych 
warunków i procedur (w zależności od warto-
ści zamówienia). Dotychczasowe sposoby wy-
boru wykonawcy usługi czy dostawcy towaru 
przeszły do lamusa. 
MRiRW, chcąc zagwarantować wybór najko-
rzystniejszej oferty i efektywne wydatkowa-
nie środków przy wydatkowaniu niższych 
kwot ze środków publicznych zmieniło zasa-
dy wyboru najlepszej oferty. Od 18 marca 
2017 r. zamieszczenie zapytania oferto-
wego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest je-
dynym sposobem pozyskania wykonawcy 
usługi czy dostawcy towaru przez wszyst-
kich Beneficjentów oraz Wnioskodawców 
PROW na lata 2014-2020 więc także tych, 
którzy korzystają ze środków LGD-Przyja-
zne Mazowsze. Obwiązek publikowania zapy-
tania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 
www.portalogloszen.arimr.gov.pl musi być 
spełniony przy realizacji zadań, których 
wartość przekracza 20 tys. zł netto.

Mamy obowiązek publikowania 
zapytań ofertowych na stronie ARiMR 
Wnioskodawca lub Beneficjent, który ubie-
ga się o pomoc z działania/poddziałania/
typu operacji oraz pomocy technicznej w ra-
mach PROW 2014–2020 w formie refundacji 
kosztów kwalifikowalnych, poza nielicznymi 
wyjątkami, ma obowiązek stosować konku-
rencyjny tryb wyboru wykonawców. Takie 
zobowiązanie jest zapisane w umowach o 
przyznaniu pomocy z PROW, więcej szczegó-
łów podają załączniki do nich zatytułowane 
Zasady konkurencyjności wydatków w ramach 
PROW 2014-2020. Każdy kto zamierza zakupić 
nowy sprzęt, usługę lub wykonać inwestycję 
budowlaną jest zobowiązany do stosowania 
nowych zasad wyboru najlepszej oferty.

Obowiązek stosowania 
konkurencyjnego trybu 
wyboru wykonawców dotyczy: 

*      Wnioskodawców/Beneficjentów, któ-
rzy nie są zobowiązani do stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień pub-
licznych - dla wszystkich zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo - finansowym ope-
racji o wartości powyżej 20 tys. zł netto. 

* Wnioskodawców/Beneficjentów/pod-
miotów zobowiązanych do stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych - dla 
wszystkich zadań ujętych w zestawieniu 
rzeczowo - finansowym operacji o wartości 
powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o war-
tości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamó-

wień wyłączonych spod ustawy o zamówie-
niach publicznych na podstawie przepisów 
o zamówieniach sektorowych.

Dostęp do 
www.portalogloszen.arimr.gov.pl
Beneficjenci, którzy zawarli umowy o przy-
znanie pomocy w ramach Leadera na lata 
2014-2020 od 18 stycznia 2017 r., przy wy-
borze wykonawcy powinni stosować tryb 
konkurencyjny czyli publikować swoje za-
pytania ofertowe na portalu www.portalog-
loszen.arimr.gov.pl. Chcąc zamieścić je na tej 
stronie muszą wystąpić z Wnioskiem o nada-
nie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wniosek ten wypełniają, aby otrzymać login 
i hasło. Dostęp do platformy otrzymują ci, 
którzy mają numer nadany przez ARiMR w 
Ewidencji Producentów. Wniosek można skła-
dać przez cały rok kalendarzowy, ale miejsce 
jego złożenia zależy od rodzaju beneficjenta. 
Nasi beneficjenci składają wspomniany Wnio-
sek do biura powiatowego ARiMR w Płońsku, 
właściwego ze względu na miejsce zamieszka-
nia/siedzibę Wnioskodawcy. 
Jeśli mamy numer identyfikacyjny producen-
ta, który nadaje ARiMR, to występujemy o 
przyznanie loginu. W przypadku gdy nie po-
siadamy takiego numeru identyfikacyjnego to 
do Wniosku o nadanie uprawnień do portalu 
(i przyznanie loginu) dołączamy kopię złożo-
nego do biura powiatowego ARiMR Wniosku 
o wpis do ewidencji producentów.
Opublikowanie zapytania ofertowego na Por-
talu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogo-
waniu się loginem i hasłem nadanym przez 
ARiMR. Przeglądanie opublikowanych na Por-
talu zapytań ofertowych nie wymaga koniecz-
ności logowania się. 

Zadania z projektu podlegające 
procedurze zapytania ofertowego

Zazwyczaj każda pozycja z Zestawienia Rze-
czowo-Finansowego (tabela z Wniosku o 
przyznanie pomocy), której koszt netto prze-
kracza 20 tys. zł. wymaga stosowania zapy-
tania ofertowego. Możliwa jest też sytuacja, 
kiedy kilka zadań może wykonać ten sam 
wykonawca. Dlatego ustalając wartość zadań 
należy brać pod uwagę łączne spełnienie na-
stępujących kryteriów:
1) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i ro-
boty budowlane tego samego rodzaju i o tym 
samym przeznaczeniu;
2) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym 
samym czasie;
3) możliwe jest wykonanie zamówienia przez 
jednego wykonawcę dostaw, usług lub robót 
budowlanych.
Należy przestrzegać powyższych zasad, aby 
uniknąć zarzutu sztucznego dzielenia zamó-
wienia i omijania prawa.

Wyjątki w zapytaniu ofertowym
Jednak nie zawsze Beneficjent  musi stosować 
zasadę konkurencyjności. Nie stosuje jej w 
przypadku:
1. usług w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz świadczenia usług badaw-
czych, które nie są w całości opłacane przez 
beneficjenta, lub z których korzyści nie przy-
padają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb 
jego własnej działalności,

2. nabycia, przygotowania, produkcji lub ko-
produkcji materiałów programowych prze-
znaczonych do emisji w radiu, telewizji lub 
Internecie,
3. zakupu czasu antenowego,
4. nabycie własności nieruchomości oraz in-
nych praw do nieruchomości, w szczególności 
dzierżawy i najmu, 
5.  dostawy lub usługi służące wyłącznie do 

celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych, które nie służą 
prowadzeniu przez beneficjenta produkcji se-
ryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowno-
ści rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub 
rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 
określona w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
6.  dostawy lub usługi z zakresu działalności 
kulturalnej związanej z organizacją wystaw, 
koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, 
spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakre-
su edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem 
materiałów bibliotecznych przez biblioteki 
lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie słu-
żą wyposażeniu beneficjenta w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego dzia-
łalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 
7.  umów z zakresu prawa pracy,
8.  wydatków uproszczonych,
9.  wydatków ponoszonych w ramach tzw. 
projektów grantowych, o których mowa w 
przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lo-
kalnej społeczności - RLKS, które LGD-Przyja-
zne Mazowsze będzie realizowało w terminie 
późniejszym;

Poprawne zapytanie ofertowe
Chcąc przygotować zapytanie ofertowe musi-
my opracować poprawną specyfikację usługi 
czy towaru. W specyfikacji, powinny wystą-
pić oprócz ceny dodatkowe elementy, może 
to być: usługa serwisowa, okres gwarancji, 
rękojmia, autorskie prawa majątkowe - ko-
rzystanie z prawa zależnego i in. Zazwyczaj 
dostawcy maszyn czy wykonawcy inwestycji 
budowlanej wybierani są po przeprowadze-
niu pełnej procedury ofertowej. Na stronach 
internetowych jest mnóstwo przykładów lub 
wzorów zapytań ofertowych. Tworząc ten do-
kument jednak zadbajmy o to, aby zawierał co 
najmniej:
1. opis przedmiotu zamówienia
2. warunki udziału
3. kryteria oceny oferty

4. odpowiedni opis sposobu przyznawania 
punktacji
5. termin składania ofert
6. warunki wykluczenia
7. termin realizacji zamówienia.
Termin na złożenie oferty powinien wyno-
sić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w 
przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalenda-
rzowych w przypadku robót budowlanych 

od dnia upublicz-
nienia zapytania 
ofertowego. Mody-
fikacja treści zapy-
tania ofertowego 
po upływie termi-
nu składania ofert 
jest niedopusz-
czalna, natomiast 
przed upływem 
terminu składania 
ofert jest możliwa. 
Wtedy trzeba pa-
miętać o obowiąz-
ku wydłużenia 
terminu składania 
ofert oraz o odpo-
wiednim upublicz-
nieniu informacji 

o modyfikacji treści zapytania ofertowego. 
Dokumentację dotyczącą przeprowadzenia 
postępowania ofertowego beneficjent jest 
zobowiązany przedłożyć na etapie składania 
wniosku o płatność.

Procedura wyboru wykonawcy 
w 5 krokach
Sama procedura  wyboru wykonawcy usługi 
czy dostawcy towaru jest prosta. Możemy wy-
odrębnić  5 kroków/elementów/: 
1.  Ustalamy zadania objęte procedurą zapyta-
nia ofertowego/zamówienia/
2. Sporządzamy zapytanie ofertowe
3. Publikujemy zapytanie ofertowe na stronie 
ARiMR - www.portalogloszen.arimr.gov.pl;
4. Weryfikujemy złożone oferty
odrzucamy błędne oferty
ustalamy listę rankingową oferentów,
wybieramy najlepszą ofertę
5. Realizujemy zamówienie na podstawie wy-
branej oferty (podpisujemy umowę z wyko-
nawcą/usługodawcą).

Podsumowanie
Umiejętność przygotowania i przeprowa-
dzenia zapytania ofertowego jest ważna dla 
Wnioskodawców i Beneficjentów PROW, bo 
dzięki niej unikną korekt/sankcji finanso-
wych. Jeśli procedura wyboru oferenta/usłu-
godawcy zostanie źle przeprowadzona bene-
ficjantowi grożą kary finansowe określone w 
umowie o przyznanie pomocy. Ich wysokość 
może stanowić - w skrajnych przypadkach - 
nawet 100% przyznanej pomocy. 

Małgorzata Najechalska 
Prezes 

LGD-Przyjazne Mazowsze 

Źródła: 
www.arimr.gov.pl/poradnik_konkurencyjnosc_2015.
pdf
www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/arty-
kuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbe-
neficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwesty-
cji4-2020

Ważne zmiany dla beneficjenta PROW
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DK: Panie Ryszardzie, jest pan uznanym w 
kraju i za granicą warszawskim rzeźbia-
rzem, ma Pan za sobą wiele wystaw indy-
widualnych i zbiorowych a jednak ….wy-
brał pan Czerwińsk, to tutaj, w tej małej 
miejscowości, od kilku już lat  znajduje się  
pana główna pracownia.  Dlaczego właśnie 
to miejsce zwróciło Pana uwagę? 
RIP: Nigdy nie przepadałem za  wielkomiej-
skim życiem, zawsze było dla mnie męczące 
i rozpraszające, i tłumiące energię twórczą. 
Natomiast Czerwińsk nad Wisłą  to przepięk-
na malownicza miejscowość,  pozwalająca na 
ciche życie na uboczu, wspaniałe  miejsce dla  
twórczości i refleksji.  A  kwintesencją jest cu-
downa  panorama rozlewisk Wisły.

Używając ekonomicznego określenia jest 
pan dużym „zasobem ludzkim”, potencja-
łem tej małej miejscowości. Czy udało się 
Panu coś wnieść, zasiać twórczego do za-
bytkowego klimatu Czerwińska? Czy w ja-
kiś sposób wykorzystano już Pana talent, 
kontakty, zaangażowanie?
Nie jest to proste, aby zasiać potrzebę obco-
wania ze sztuką, nie tylko moją, w społeczno-
ści żyjącej na uboczu wydarzeń kulturalnych. 
Wymaga to nie tylko udziału artysty, ale stwo-
rzenia przez władze lokalne programu, który 
służyłby propagowaniu sztuki, promowaniu 
artystów.
Chociaż popiersie papieża Jana Pawła II, wy-
konane przeze mnie, znajduje się  w zabudo-
waniach Bazyliki w Czerwińsku nad Wisłą. 

Na Pana stronie internetowej są zamiesz-
czone zdjęcia rzeźb. To klasyczne, piękne  
akty. Zwraca uwagę ich zmysłowość i szla-
chetność, plastyczność i miękkość formy, 
która sprawia, że chciałoby się tego do-
tknąć. Dlaczego wybrał Pan takie formy 
wyrazu i jakiego tworzywa Pan najczęściej 
używa? 
Ostatni cykl moich wystaw za granicą był za-
tytułowany Sensualisty in marble and bronze. 
Już ten tytuł mówi o tym, że rzeźby mają za-
chęcać do dotykania i poruszać zmysły. Jestem 
orędownikiem klasycznego kanonu piękna, a 
to ustawia mnie wg prof. M. Bańko „w opozy-

cji do współczesnych nurtów sztuki 
współczesnej”. 

Jakie są etapy tworzenia? Jak dużo 
czasu trzeba poświęcić na pracę? 
Twórczość w ogromnej mierze opar-
ta jest na działaniu emocjonalnym, 
a to jak wiadomo jest niepowtarzal-
ne,  działanie twórcze jest trudne do 
zaprogramowania i systematyzacji, 
czasami powstają prace szybko, nie 
wymagają poprawy, ponieważ je-
stem zadowolony z efektów, a cza-
sami rzeźba wymaga wielokrotnych 
zmian, zdystansowania się do niej,  
powrotu do niej po upływie czasu. 
Trudno jest odpowiedzieć na to pyta-
nie. Generalnie pracuję dużo, bo tym 
żyję. Lubię  napięcie związane  z procesem 
tworzenia. 

Gdzie można podziwiać Pana prace?
W tej chwili moje prace znajdują się w Galerii 
pani Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, 
oraz w Aksonometrii - ekskluzywnym salonie 
współczesnego design’u na warszawskim No-
wym Świecie.

Jakie są Pana plany lub oczekiwania na 
najbliższą przyszłość?
W najbliższym czasie mam zaplanowane dwie 
wystawy w Polsce oraz  dużą wystawę w 2018 
roku w Londynie. 

Każdy twórca ma swoje specjalne marze-
nia i oczekiwania. Życzymy, aby się spełni-
ły i dziękujemy za rozmowę.

Nota biograficzna: 
Ryszard Ignacy Piotrowski, rzeźbiarz, uro-
dził się w Warszawie, studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Rzeźby. Otrzymał nagrodę Ministra Kultury i 
Sztuki dla najlepszych studentów szkół arty-
stycznych. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał 
w 1976 roku. Do 1981 roku był asystentem 
w Pracowni Rzeźby prof. Chmielewskiego. W 
tym czasie pracował nad rozwiązaniami prze-
strzennymi Land-art. z prof. Pinińskim i prof. 
Zabłockim. Brał udział w Biennale Dantesco, 
Rawenna. Miał wiele wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. Od 1981 roku tworzy rzeźbę 
kameralną, małe formy, biżuterię oraz rysun-
ki. Pracuje, przede wszystkim w marmurze, 
srebrze, ceramice, drewnie. Tematem prac 
jest akt w klasycznym tego słowa znaczeniu. 
Fascynuje go ciało ludzkie, ruch. Realizacja 
projektów: rzeźba portretowa i monumental-
na. Żyje i tworzy w Warszawie i Czerwińsku, 
gdzie znajduje się jego główna pracownia. 

źródło:
www.artmajeur.com/rpiotrowski
strona internetowa:
www.ryszardpiotrowski.art.pl

Wywiad Danuty Kucińskiej z rzeźbiarzem Ryszardem Ignacym Piotrowskim 

Uznany rzeźbiarz wybrał Czerwińsk
Przepis świąteczny
Babka drożdżowa wielkanocna
- 20 g drożdży
- 300 g mąki
- 120 g cukru
- pół szklanki ciepłego mleka
- 80 g masła (wcześniej roztopić i ostudzić)
- 2 żółtka
- 1 jajko
- dowolne bakalie - rodzynki, morele,  
   orzechy (ok. pół szklanki)
Sposób przygotowania: 
Przygotować rozczyn z drożdży, mleka, łyżki 
cukru i 2 łyżek mąki. Rozetrzeć, odstawić do 
wyrośnięcia (aż podwoi objętość). Żółtka, 
jaja i cukier zmiksować, następnie do masy 
jajecznej dodać rozczyn drożdżowy i mąkę. 
Miksować w mikserze (najlepiej z końców-
ką-hakiem do wyrabiania). Powoli dolewać 
masło. Wyrabiać około 5-7 minut. Odstawić 
do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 
1-2 godziny. Kiedy ciasto podwoi swoją ob-
jętość, ponownie je wyrobić, dodać bakalie  
i znów wyrobić. Ciasto na babkę drożdżo-
wą przełożyć do formy z kominem wysma-
rowanej masłem i oprószonej bułką tartą.  
W formie znów odstawić babkę do wyroś-
nięcia na około pół godziny. Następnie piec 
w 170 st. C około 30 minut (sprawdzić pa-
tyczkiem). Po upływie tego czasu ciasto zo-
stawić w piekarniku do wystygnięcia (uchy-
lić drzwiczki). 
Ta łatwa babka drożdżowa będzie świetnie 
prezentowała się polukrowana lub po prostu 
oprószona cukrem pudrem. Smacznego

fot. Agnieszka Motablewska 


