
FORMULARZ CENOWY do umowy nr 45/PNOG/BRiP/2020 
W celu zamówienia i wyceny reklamy prosimy o kontakt  

z Biurem Rekrutacji i Promocji – tel. 34 78 654/655 
 

Poz. I Zamieszczanie ogłoszeń/reklam w prasie o nakładzie do 15 000 egz.  
 Rodzaj ogłoszenia 

lub reklamy 
Jednostka 
miary 

Ilo ść Cena jednostkowa netto 

1. 

Zamieszczanie na 
stronach ogłoszeniowych                  
w wydaniu codziennym 
 

cm2 3000 2,31 zł  

2. 

Zamieszczanie na 
stronach ogłoszeniowych                  
w wydaniu 
magazynowym  
lub tygodniku 
 

cm2 4000       4,46 zł 

3. 

Zamieszczanie  
na stronach redakcyjnych                   
w wydaniu codziennym 
 

 
cm2 

 
2000 4,38 zł  

4. 

Zamieszczanie  
na stronach redakcyjnych                     
w wydaniu 
magazynowym  
lub tygodniku 
 

 
cm2 

 
3000 8,50 zł  

5.  

Zamieszczanie  
w dodatkach 
tematycznych  
 

 
cm2 

 
5000 4,46 zł 

 
Poz. II Zamieszczanie ogłoszeń/reklam w prasie o nakładzie od 15 001 do 50 000 egz. 
 Rodzaj ogłoszenia 

lub reklamy 
Jednostka 
miary 

Ilo ść Cena jednostkowa netto 

1. 

Zamieszczanie na 
stronach ogłoszeniowych                  
w wydaniu codziennym 
 

cm2 2000 
 

 
1,58 zł 

2. 

Zamieszczanie na 
stronach ogłoszeniowych                
w wydaniu 
magazynowym  
lub tygodniku  
 

cm2 2000 

 
 

2,97 zł 

3. 

Zamieszczanie na 
stronach redakcyjnych  
w wydaniu codziennym  
 

cm2 2000 

 

3,16 zł 

4. 

Zamieszczanie na 
stronach redakcyjnych  
w wydaniu 
magazynowym  
lub tygodniku  
 

cm2 2000 

 
 

7,15 zł 

5. 

Zamieszczanie  
w dodatkach 
tematycznych 
 

cm2 3000 

 

3,58 zł 



Poz. III Zamieszczanie ogłoszeń/reklam w prasie o nakładzie od 50 001 egz.  
 Rodzaj ogłoszenia 

lub reklamy 
Jednostka 
miary Ilo ść  

Cena jednostkowa netto 

1. 

Zamieszczanie  
na stronach 
ogłoszeniowych                 
w wydaniu codziennym  
 

       cm2                         200 

 
 

13,00 zł 

2. 

Zamieszczanie  
na stronach 
ogłoszeniowych                 
w wydaniu 
magazynowym lub 
tygodniku  
 

       cm2 
 

                        200 

 
 

14,00 zł 

3. 

Zamieszczanie  
na stronach 
redakcyjnych  
w wydaniu codziennym 
  

 
       cm2 
 

                         200 

 
 

15,00 zł 

4. 

Zamieszczanie  
na stronach 
redakcyjnych  
w wydaniu 
magazynowym lub 
tygodniku  
 

       cm2                          200 

 
 
 

16,00 zł 

5. 

Zamieszczanie                
w dodatkach 
tematycznych  
 

       cm2                          400 

 

7,00 zł 

 
 

Poz. IV Zamieszczanie insertu w prasie  
 Rodzaj ogłoszenia 

lub reklamy 
Jednostka 
miary 

Ilo ść Cena jednostkowa netto 

1. 

Zamieszczanie wkładki 
(insertu) typu ulotka,  
płyta w prasie – 300.000 sztuk 
(zlecenia sukcesywne) 

szt. 300.000  

 
 

0,15 zł 

2. 

Zamieszczanie wkładki 
(insertu) typu informator  
w prasie – 20.000 sztuk 
(zlecenia sukcesywne) 

szt. 20.000 

 
 
 

0,17 zł 

                             


