
Pozycja 
w 

przetargu 
Wyszczególnienie

Cena 
jednostkowa 

sztuki [zł]

1.
Plakat – format A2, papier kreda 135 gsm, pełen kolor 4+0, objętość 1 
strona, druk offsetowy, druk sukcesywny, różne projekty plakatów – max. 
20 projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 20 szt.

12,30 zł

2.
Plakat – format A3, papier kreda 135 gsm, pełen kolor 4+0, objętość 1 
strona, druk offsetowy, druk sukcesywny, różne projekty plakatów – max. 
50 projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 20 szt.

3,69 zł

3.
Plakat – format A4, papier kreda 135 gsm, pełen kolor 4+0, objętość 1 
strona, druk offsetowy, druk sukcesywny, różne projekty plakatów – max. 
10 projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 20 szt.

2,46 zł

4.
Ulotka promocyjna – format A5, papier kreda 135 gsm, pełen kolor 4+4, 
objętość 2 strony, druk sukcesywny, różne projekty – max. 2 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 100.000 szt.

0,08 zł

5.
Ulotka promocyjna – format A5, papier kreda 135 gsm, pełen kolor 4+4, 
objętość 2 strony, druk sukcesywny, różne projekty – max. 50 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 400 szt.

0,62 zł

6.

Zakładka promocyjna – format 209x49mm, papier karton 300 gsm, 
foliowana dwustronnie, błyszcząca, pełen kolor 4+4, objętość 2 strony, 
druk sukcesywny, różne projekty – max. 10 projektów, minimalna ilość 
pojedynczego zamówienia 1000 szt.

0,49 zł

7.

Notatnik promocyjny – format A4, papier offset 80 gsm, nadruk  
jednokolorowy, objętość 10 kartek, podkładka (ostatnia strona 11) karton 
240 gsm, grzbiet górny klejony, druk sukcesywny, różne projekty – max.10 
projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 800 szt.

1,97 zł

8.

Notatnik promocyjny – format A5, papier offset 80 gsm, nadruk 1 kolor 
4+0, objętość 20 kartek, podkładka (ostatnia strona 21) karton 240 gsm, 
grzbiet górny klejony, druk sukcesywny, różne projekty – max. 10 
projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 1000 szt.

1,85 zł

9.

Zaproszenia, kartki okolicznościowe – 210mm x 210mm, składane na 
pół, bigowanie w pionie, pełen kolor 4x4, papier kredowy półmatowy 250 
gsm, z kopertą, druk sukcesywny, różne projekty – max. 20 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 100 szt.

3,32 zł
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10.

Kalendarz ścienny trójdzielny, główka kaszerowana, lakier błysk/mat, 
format główki 330x240 mm, druk 4+0, papier karton 350g/m2, otwór do 
wieszania, nadruk wg. różnych  projektów, podkład format 330x580 mm, 
druk 2+0, papier karton 350g/m2, kalendarium format około 290x140 mm, 
druk 4+0, papier offset 80g/m2, okienko przesuwane, kalendaria muszą 
zawierać numery tygodni w rzędach oraz mieć zaznaczone na czerwono 
soboty, niedziele i święta, druk sukcesywny, różne projekty – max. 2 
projekty, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 500 szt.

19,44 zł

11.

Teczka promocyjna kartonowa wg wykrojnika – z kieszenią na 
dokumenty składającą się z zakładki pionowej i poziomej o długości teczki 
i szerokości minimalnej 5 cm, grzbiet teczki 0,5 cm, format po złożeniu A4, 
papier karton 250 gsm, foliowany, pełen kolor 4+0 (także na kieszeni), 
objętość 2 strony, druk sukcesywny, różne projekty – max. 6 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 100 szt.

12,18 zł

12.

Teczka granatowa z godłem – teczka kartonowa wg wykrojnika z 
kieszenią na dokumenty składającą się z zakładki pionowej o długości 
teczki (ze skrzydełkiem zamykającym) i poziomej o szerokości minimalnej 
5 cm (z nacięciami do zamykania), format teczki po złożeniu A4, papier 
karton w masie barwiony granatowy 300 gsm (po złożeniu zamówienia, 
ale przed akceptacją projektu należy przesłać próbkę papieru w ciągu 2 
dni roboczych), nadruk na teczce w kolorze złotym błyszczącym, objętość 
1 strona 4+0, druk sukcesywny, różne projekty – max. 3 projekty, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 600 szt.

8,00 zł

13.

Czasopismo uczelniane - format 210 x 270, papier: składka wewnętrzna - 
kreda 125 gsm, okładka - kreda 250 gsm, pełen kolor 4+4, objętość 80 
stron plus 4 strony okładki,  druk pełen kolor 4+4, grzbiet klejony 
prostokątny z nadrukiem; pismo ma numer ISSN 1509-771 ,  druk 
sukcesywny - max 2 projekty, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 2000 szt., czasopisma pakowane w kartoniy - 
ilośćczasopism w 1 kartonie  maksymalnie 20 szt. +//- 2

12,05 zł

14.

Informator – format A4 składany do A5: 148 x 210 mm, 60 stron, klejony, 
z grzbietem prostokątnym i napisem na grzbiecie, papier kreda mat 134, 
pełen kolor 4+4, plus okładka 4 strony papier kreda mat 250 gsm, pełen 
kolor, różne projekty – max. 2 projekty, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 15.000 szt., informatory pakowane w kartony – liczba 
informatorów w kartonie  max. 30 szt. +//- 2

2,95 zł

15. Opracowanie projektu na materiały drukowane z poz. od 1 do 12 1 218 zł


