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Krosno, 22 maja 2017 r. 
Miejscowość, data   

Usługi Budowlane Jan Kowalski 
Ul. Kwiatowa 222222/3333 
38-400 Krosno 
Dane teleadresowe przedsiębiorstwa 

 
 
 

Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38 – 400 Krosno 

 
 
 
 

PROŚBA O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANY W ZAAKCEPTOWANYM WNIOSKU O UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO 
 
 
A. W związku z realizacją przeze mnie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach projektu WSPARCIE W STARCIE zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w 

zaakceptowanym wniosku o udzielenia wsparcia finansowego. Zmiany polegają na1: 
1. Zmianie parametrów technicznych sprzętu2, 
2. Zmianie cen powyżej 10% wartości kategorii3. 

 
B. Zmianie ulegają następujące parametry zakupywanego sprzętu4: 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić. Należy pamiętać, że zmiany mogą dotyczyć jednocześnie zmian parametrów oraz cen poszczególnych wydatków. Wówczas należy wypełnić obie tabele (B i C). 
2 Uzupełnić tabelę B. 
3 Uzupełnić tabelę C. 
4 Wypełnić jedynie przy zaznaczeniu opcji 1 w polu A., w pozostałych przypadkach wpisać „nie dotyczy”. 



 
 

  
Projekt „WSPARCIE W STARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
 

 
 

Biuro Projektu: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47, e-mail: pig@pigkrosno.pl, www.pigkrosno.pl  
 

Strona 2 z 4 

 

Lp. 
Nr i nazwa wydatku z 

zaakceptowanego harmonogramu 
rzeczowo – finansowego 

Opis parametrów planowanych i 
zapisanych we wniosku o udzielenia 

wsparcia finansowego 

Opis parametrów wnioskowanych 
niniejszym pismem 

Uzasadnienie zmian5 

1. 3. Wiertarka udarowa 

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z 
udarem i kucie 
DANE TECHNICZNE: 
Moc znamionowa: 800 W 
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1200 
obr./min 
Częst. udarów na biegu jałowym: 0-4600 
/min 
Energia pojedyn. uderzenia (wg normy 
EPTA): 2,4 J 
Zdolność wiercenia w betonie: 26 mm 
w stali: 13 mm 
w drewnie: 32 mm 
Koronka wiertarska: 68 mm 
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS 
Wymiary (DxSxW): 361 x 77 x 209 mm 
Waga: 2,8 kg 

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z 
udarem i kucie 
DANE TECHNICZNE: 
Moc znamionowa: 1000 W 
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1400 
obr./min 
Częst. udarów na biegu jałowym: 0-5000 
/min 
Energia pojedyn. uderzenia (wg normy 
EPTA): 2,4 J 
Zdolność wiercenia w betonie: 26 mm 
w stali: 13 mm 
w drewnie: 32 mm 
Koronka wiertarska: 68 mm 
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS 
Wymiary (DxSxW): 361 x 77 x 209 mm 
Waga: 3 kg 

Zmiany parametrów technicznych 
zakupywanego urządzenia są 
zmianami na lepsze. Część 
parametrów technicznych pozwoli 
lepiej wykorzystać urządzenie w 
codziennej pracy. Wyższe parametry 
wpłyną pozytywnie na jakość pracy, a 
także jej dokładność. 

2. 5. Drabina 

Aluminiowa, trzyczęściowa drabina do 
zastosowania jako: drabina przystawna, 
trzyczęściowa drabina rozsuwana, 
rozsuwana jako trzyczęściowa drabina 
wolnostojąca 
Stabilizator u podstawy zwiększa 
powierzchnię podparcia 
Wymiar stabilizatora: 842 mm; Wymiar 
podłużnicy: 77 mm x 25 mm; długość min. 2 

Aluminiowa, trzyczęściowa drabina do 
zastosowania jako: drabina przystawna, 
trzyczęściowa drabina rozsuwana, 
rozsuwana jako trzyczęściowa drabina 
wolnostojąca 
Stabilizator u podstawy zwiększa 
powierzchnię podparcia 
Wymiar stabilizatora: 842 mm; Wymiar 
podłużnicy: 77 mm x 25 mm; długość min. 

Zmiana parametrów drabiny nie 
wpływa negatywnie na możliwość 
korzystania z niej podczas prac 
remontowo – budowlanych. Długość, 
którą zamierzam zakupić w pełni 
pozwoli mi na wykonywanie 
podstawowych prac związanych z 
remontami oraz pracami 
wykończeniowymi w domach 

                                                           
5 Należy szczegółowo odnieść się do zmiany parametrów technicznych. Uzasadnić pozytywny wpływ zmiany na realizację projektu. 
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m. 1,7 m. jednorodzinnych oraz mieszkaniach. 
Ponadto drabiną, którą zamierzam 
kupić jest wykonana z lepszych 
materiałów, jest bardziej wytrzymała i 
pozwala na większe obciążenie. 

3. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
C. Zmianie ulegają następujące ceny planowanych wydatków inwestycyjnych6: 
 

Lp. 

Nr i nazwa wydatku z 
zaakceptowanego 

harmonogramu rzeczowo – 
finansowego 

Planowana cena we 
wniosku o udzielenia 

wsparcia 
finansowego 

Kwota, o którą 
pomniejsza się 

daną kategorię7 

Kwota, o którą 
zwiększa się 

daną 
kategorię8 

Cena wydatku po 
uwzględnieniu 

zmian 
wnioskowanych 

niniejszym pismem9 

Opis zmian 
(pomiędzy 

kategoriami)10 
Uzasadnienie zmian11 

1. 3. Wiertarka udarowa 700,00 100,00  600,00 

Z kategorii 3 do 
kategorii 2 
 
Z kategorii 3 do 
kategorii 4 

Zmiana podyktowana jest 
udzielonym rabatem przez 
sprzedawcę. Wszystkie 
planowane parametry zostaną 
zachowane. 

2. 2. Komputer przenośny 2000,00  50,00 2050,00 
Z kategorii 3 do 
kategorii 2 

Wzrost związany jest z 
podniesieniem się cen sprzętu 
elektronicznego w ostatnim 

                                                           
6 Wypełnić jedynie przy zaznaczeniu opcji 2 w polu A., w pozostałych przypadkach wpisać „nie dotyczy”. 
7 Wypełnić jedynie w przypadku, gdy w danej kategorii występują oszczędności, które Beneficjent ostateczny zamierza przesunąć na sfinansowanie innych zadań. 
8 Wypełnić jedynie w przypadku, gdy do danej kategorii dodaje się oszczędności powstałe w innych kategoriach, które Beneficjent ostateczny zamierza przesunąć na sfinansowanie danego zadania. 
9 Należy uwzględnić zwiększenie, bądź zmniejszenie wartości danej kategorii. 
10 Należy jasno określić z której kategorii następuje przesunięcie, do której kategorii. Uwaga, numer kategorii odpowiada jej numerowi w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym. W 
razie przeniesienia do danej (lub z danej) kategorii do większej niż jedna kategorii należy to zaznaczyć w odpowiednim polu. 
11 Należy szczegółowo odnieść się do zmienianych cen poszczególnych wydatków inwestycyjnych. Uzasadnić pozytywny wpływ na realizację projektu. 
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czasie. Ponadto planuję, że w 
zakupionym komputerze 
zostanie zainstalowana pamięć 
RAM 16 GB, natomiast w 
biznesplanie wskazano zakres 
8 – 16 GB. 

3. 
4. Urządzenie do cięcia płytek 
ceramicznych 

1500,00  50,00 1550,00 
Z kategorii 3 do 
kategorii 4 

Wzrost ceny tego urządzenia 
podyktowany wzrostem cen 
sprzętu w okresie od złożenia 
wniosku o przyznanie wsparcia 
finansowego do planowanego 
dnia zakupu. Planuję również 
zakup urządzenia, które będzie 
spełniało parametry określone 
w biznesplanie, w górnej ich 
wartości. 

 
 
Proszę o wyrażenie zgody na zaproponowane zmiany. 
 
 

Z poważaniem, 
 
 
 
………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis Beneficjenta ostatecznego oraz pieczęć 


