
 

 

Załącznik nr  11  

do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 

 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla 

przykładowych towarów i usług w projektach 

konkursowych 

 

Zgodnie z podrozdziałem 8.3 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

właściwa instytucja będąca stroną umowy jest zobowiązana do określenia cen 

rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych  wydatków w odniesieniu do danej 

grupy projektów w ramach RPO WM oraz - o ile dotyczy – innych wymagań, w tym 

oczekiwanego standardu realizacji tego typu usług. 

1. W katalogu określono maksymalne ceny dla najczęściej występujących kosztów 

w projektach finansowanych z EFS. 

2. Określenia maksymalnych cen rynkowych dokonano w oparciu o rozeznanie 

rynku polegające co do zasady na przeanalizowaniu co najmniej trzech ofert dla 

kategorii kosztu, analizie cenników zamieszczonych na stronach internetowych, 

jak również dotychczasowego doświadczenia we wdrażaniu projektów 

współfinansowanych w ramach EFS oraz zaleceń IZ. 

3. Ceny ujęte w katalogu służą do oceny kwalifikowalności planowanych wydatków. 

4. Ocena kwalifikowalności wydatków w zakresie ich efektywności, racjonalności z 

zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 

będzie również dokonywana podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz 

kontroli na miejscu realizacji projektu.   

5. Proces weryfikacji i oceny budżetu projektu jest dokonywany przez pryzmat 

realizowanych  w projekcie zadań, określonych celów, rezultatów oraz wielu 

innych czynników. W związku  z powyższym przyjęcie maksymalnej 

dopuszczalnej ceny nie oznacza automatycznego akceptowania pozycji 

budżetowych oraz ich wysokości przez oceniających i rozliczających projekt. 

  



 

WYPOSAŻENIE SALI PRZEDSZKOLNEJ 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota brutto 

1  Stolik przedszkolny sześciokątny regulowany sztuka 400,00 zł 

2 Stolik przedszkolny prostokątny regulowany 
(120 x 80, 175/65 cm) 

sztuka 315,00 zł 

3 Krzesło przedszkolne nieregulowane sztuka 85,00 zł 

4 Krzesło przedszkolne regulowane sztuka 130,00 zł 

5 
Regał przedszkolny szatniowy z drzwiczkamii 
półkami (6 osobowy) 

sztuka 855,00 zł 

6 Zestaw mebli przedszkolnych  zestaw 2 250,00 zł 

7 Leżak przedszkolny (dł. min. 133 cm) sztuka 115,00 zł 

8 Szafa na pościel (co najmniej 24 półki) sztuka 1 700,00 zł 

9 Dywan (3 m x 4 m) sztuka 930,00 zł 

10 
Biurko dla nauczyciela  
(z szafką/szufladami zamykanymi na klucz) 

sztuka 400,00 zł 

11 Fotel obrotowy dla nauczyciela sztuka 265,00 zł 

  

SPRZĘT ICT 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota brutto 

1  Zestaw interaktywny (tablica+projektor+uchwyt 
ścienny) 

zestaw 7 000,00 zł 

2 Urządzenie wielofunkcyjne (laserowe, kolor) sztuka 2 005,00 zł 

3 Tablet (7’) sztuka 685,00 zł 

4 Laptop z oprogramowaniem sztuka 3 600,00 zł 

5 Ekran projekcyjny elektryczny (145x195 cm) sztuka 830,00 zł 

6 Telewizor (55 cali) sztuka 2 780,00 zł 

7 Odtwarzacz DVD  sztuka 200,00 zł 

8 Odtwarzacz CD  sztuka 300,00 zł 

 

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota brutto 

1  Umywalka (60x45 cm) sztuka 485,00 zł 

2 Miska ustępowa dla dzieci (miska ustępowa 
lejowa 6 l) 

sztuka 395,00 zł 

3 Półka na kubeczki (z wieszakami na ręczniki) sztuka 185,00 zł 

4 Podajnik na mydło sztuka 100,00 zł 



 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota brutto 

5 Podajnik na ręczniki papierowe sztuka 140,00 zł 

6 Podgrzewacz wody (5L) sztuka 345,00 zł 

7 Brodzik (prostokątny 120/90 cm) sztuka 540,00 zł 

8 Bateria umywalkowa  sztuka 230,00 zł 

9 Zestaw ustępowy  sztuka 1 075,00 zł 

 

WYPOSAŻENIE KUCHNI 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota brutto 

1  Zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem  sztuka 4 905,00 zł 

2 Kuchnia elektryczna  gastronomiczna 4 
płytowa z piekarnikiem 

sztuka 5 900,00 zł 

3 Lodówka (wysokość 180-190 cm, klasa A+++) sztuka 2 000,00 zł 

4 Stół z 2 zlewami (stal nierdzewna) sztuka 1 520,00 zł 

5 Szafa na naczynia 120 cm (stal nierdzewna) sztuka 2 765,00 zł 

6 Kuchenka mikrofalowa (900 W) sztuka 585,00 zł 

 

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota brutto 

1 Huśtawka ważka pojedyncza sztuka 1 970,00 zł 

2 Karuzela tarczowa z siedziskami i oparciem sztuka 4 890,00 zł 

3 Sprężynowiec pojedynczy sztuka 1 555,00 zł 

4 
Podwójna huśtawka (min. jedno siedzisko 
kubełkowe) 

sztuka 3 210,00 zł 

5 Huśtawka bocianie gniazdo sztuka 5 120,00 zł 

6 Piaskownica kwadratowa (3 mx3 m) sztuka 2 020,00 zł 

7 
Zestaw zabawowy (zawierający co najmniej 
wieżę, zjeżdżalnię, pomost/tunel) 

zestaw 16 505,00 zł 

8 Tablica regulaminowa sztuka 870,00 zł 

9 Ławka z oparciem sztuka 845,00 zł 

  



 

POZOSTAŁE WYDATKI 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota 

1 
Nauczyciel wychowania 
przedszkolnego 

Etat/część 

etatu 

Art. 10 a ustawy Karta 

Nauczyciela 

 

Wysokość wynagrodzenia 

stosowanego w projekcie nie 

może być wyższa niż stawki 

faktycznie stosowane u 

Wnioskodawcy/Partnera poza 

projektami na analogicznych 

stanowiskach lub na stanowiskach 

wymagających analogicznych 

kwalifikacji 

2 
Nauczyciel prowadzący 
zajęcia dodatkowe 
 

godzina 

Art. 35 a ustawy Karta 

Nauczyciela 

Art. 16 ustawy Prawo oświatowe 

(jeśli dotyczy) 

 

Stawka liczona jako brutto z 

uwzględnieniem obowiązkowych 

narzutów płaconych przez 

pracodawcę. Za każdą godzinę 

prowadzenia zajęć nauczycielowi 

przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ustalonej, jak za 

godziny ponadwymiarowe w 

sposób określony w art. 35 ust. 3 

Karty Nauczyciela z dn. 

13.04.2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967 z późn. zm.). 

Wynagrodzenie nauczycieli 

powinno wynikać z kwoty bazowej 

ustalonej corocznie w ustawie 

budżetowej. Zastosowanie ma 

również Rozporządzenie MEN z 

dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy (tj. Dz. U. z 2018 

r. poz. 638 z późn zm.). 



 

Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Kwota 

3 

Gimnastyka korekcyjna 
(osoba zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilno-prawnej) 

godzina  80,00 zł brutto 

4 

Logopeda 
(osoba zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilno-prawnej) 

godzina 

 
80,00 zł brutto 

5 

Psycholog 
(osoba zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilno-prawnej) 

godzina 

 
90,00 zł brutto 

6 Sale szkoleniowe - 

w przypadku sal będących w 

dyspozycji 

Wnioskodawcy/Beneficjenta, ich 

wartość wycenia się jako koszt 

eksploatacji/utrzymania 

danego/wynajmu danego metrażu 

(zgodnie z metodologią 

przedstawioną przez Beneficjenta 

lub podmiot udostępniający wkład 

niepieniężny wnoszony na rzecz 

projektu). W przypadku 

Beneficjentów prowadzących 

działalność gospodarczą 

polegającą m.in. na wynajmie sal 

szkoleniowych, wkład niepieniężny 

kwalifikowalny jest maksymalnie 

do wysokości stawek stosowanych 

przez te podmioty w komercyjnej 

działalności. Operat szacunkowy 

nie jest wymagany. 
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