
FORMULARZ CENOWY do umowy 53/PNOG/ATZ/2020 BUTTERFLY – materiały reklamowe z nadrukiem 

 

 Nazwa  
Cena (brutto)  

za sztukę  

Minimalna 

liczba sztuk  

w zamówieniu  

1. 

Długopis plastikowy, automatyczny, z miękkim uchwytem, cały długopis w jednym 

kolorze, elementy dodatkowe typu włącznik, klips, końcówka, obręcz w kolorze czarnym, 

różne kolory długopisów, wkład niebieski i czarny (do wyboru), nadruk dwustronny, 

jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 28 

0,80 zł  1000 

2. 

Długopis z aluminiowym korpusem, pokryty gumowaną farbą, całość korpusu 

jednokolorowa, elementy dodatkowe typu włącznik, klips w kolorze szary mat lub grafit 

mat, różne kolory długopisów, wkład niebieski, grawer dwustronny, sukcesywne 

zamówienia, różne projekty – max. 15 
2,56 zł  400 

3. 

Ołówek w różnych wariantach kolorystycznych korpusu, grafit HB, grubość grafitu 1,85 

mm, zatemperowany, z gumką na końcu ołówka, nadruk dwustronny, jednokolorowy, 

sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 25 
0,52 zł  1000 

4. 

Długopis z zakreślaczem i spinaczami 3 w 1, długopis z niebieskim wkładem, zakreślacze 

różne kolory, przegródka na spinacze i 6-8 kolorowych spinaczy, wielkość 2x15 cm +/- 1 

cm, nadruk dwustronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 

10 

2,23 zł  1000 

5. 

Temperówka z dwoma otworami do ołówków grafitowych i kredek o średnicy do 8 mm 

oraz kredek typu JUMBO, plastikowa osłonka ostrza z transparentnym pojemnikiem na 

ścinki, różne warianty kolorystyczne, nadruk jednostronny, jednokolorowy, sukcesywne 

zamówienia, różne projekty –  max. 10 

2,89 zł 400 

6. 

Guma do żucia w saszetce z nadrukiem reklamowym, w każdej saszetce 1 szt. miętowej 

gumy do żucia bez cukru z terminem do spożycia min. rok, wymiary produktu: około 60 x 

70 mm +/-1 cm, folia eco biała, nadruk jednostronny full color, projekt – 1  0,59 zł   5000 



7. 

Balon 12 cali, różne kolory do wyboru, nadruk dwustronny jednokolorowy, z patyczkiem  

i mocowaniem, druk sukcesywny, różne projekty – max. 6 1,53 zł 170 

8.  

Brelok w kształcie dłoni z uniesionym kciukiem, z końcówką do ekranów dotykowych 

i lampką led, baterie w komplecie, różne kolory, nadruk dwustronny, jednokolorowy, 

sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 8 4,21 zł 625 

9. 

Gra (układanka) zręcznościowa, kostka, plastikowa, przezroczysta z kolorowym spodem, 

mix gier, nadruk  jednostronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty 

– max. 8 
1,17 zł 1000 

10. 

Smycz o szerokości taśmy 20 mm, zakończona karabińczykiem lub końcówką 

umożliwiającą mocowanie telefonu komórkowego (owalny zaczep), nadruk dwustronny, 

pełen kolor, zamówienia sukcesywne, różne projekty – max. 10 
1,88 zł 180 

11. 

Karteczki samoprzylepne, zestaw samoprzylepnych różnokolorowych fiszek (5 rodzajów 

po 25 szt.), różne kolory okładek otwieranych w poziomie, minimalne wymiary 80x60 cm, 

nadruk jednostronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 5 0,89 zł 800 

12. 

Worek ze sznurkowymi uchwytami z nadrukowanymi ukośnie odblaskowymi pasami  

w dolnej części worka, materiał poliester 210 D, wielkość 44x35 cm +/- 2 cm, różne kolory 

do wyboru, nadruk reklamowy jednostronny, full color, sukcesywne zamówienia, różne 

projekty – max. 10 

9,75 zł 80 

13. 

Miara 2 m z włókna szklanego o szerokości 1,5 - 2 cm składana 10-krotnie, kolor biały, 

wartości miary w kolorze czarnym, znakowanie na boku, nadruk jednostronny full color, 

sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 5 14,15 zł 20 

14. 

Piłka antystresowa wykonana z bardzo twardej pianki poliuretanowej z nadrukiem 

transferowym uśmiechniętej buzi (nadruk wielokolorowy), różne kolory piłek o średnicy 

min. 6 cm, nadruk logotypów i napisów jednostronny, jednokolorowy nie mniejszy niż 

25x25 mm, różne projekty – max. 10 
2,50 zł  1600 



15. 

Koszulki T-shirt bawełniane męskie z krótkim rękawem, gramatura 160-170 g/m2, 

rozmiary S-XXL, 100% bawełna, różne kolory, nadruk pełen kolor, max obszar nadruku A4, 

miejsce nadruku: przód, plecy, rękaw, sukcesywne zamówienia, różne projekty napisów – 

max. 20 
21,77 zł 20 

16. 

Koszulki T-shirt bawełniane damskie z krótkim rękawem, gramatura 160-170 g/m2, 

rozmiary S-XXL, 100% bawełna, różne kolory, nadruk pełen kolor, max obszar nadruku A4, 

miejsce nadruku: przód, plecy, rękaw, sukcesywne zamówienia, różne projekty napisów – 

max. 20 

21,77 zł 20 

17. 

Słuchawki douszne plastikowe, z dwoma zapasowymi nakładkami 

plastikowymi/silikonowymi w różnych kolorach, pakowane w plastikowe pudełko  

z transparentnym wieczkiem, długość kabla – 120-150 cm, wtyk – 3,5 mm audiojack, 

pasmo przenoszenia – 20Hz~20kHZ, impedancja – minimum 27 Ohm, skuteczność – 

minimum 95 dB, różne kolory do wyboru, nadruk jednokolorowy na wieczku opakowania, 

sukcesywne zamówienia, różne projekty napisów – max. 10 

4,65 zł  50 

18. 

Pendrive o pojemności 32 GB, metalowy, różne kolory obudowy, w opakowaniu,  

ze smyczą, nadruk na pendrive’ie i opakowaniu jednostronny, jednokolorowy, 

sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 10 
15,17 zł  50 

19. 

Torba papierowa typu texpak, papierowe rączki, kolor naturalny /ekobeż o wymiarach 

min. 25 x 11 x 32 cm, nadruk jednostronny, full color, sukcesywne zamówienia, różne 

projekty napisów – max. 20 

3,22 zł 25 

20. 

Torba reklamowa foliowa z nadrukiem, grubość folii 10-45 µm, wycięty uchwyt  

w kształcie nerki, z wklejoną wzmacniającą wkładką na całej górnej powierzchni uchwytu, 

wymiary torby: szerokość 30 cm, wysokość 40 cm, nadruk dwustronny, full kolor, druk 

sukcesywny, różne projekty – max. 5 

0,47 zł              3000 

21. 

Kubek porcelitowy w jednolitym kolorze na zewnątrz i wewnątrz, różne kolory, 

pojemność min. 300 ml, średnica górna i dolna kubka taka sama, nadruk jednokolorowy 

dwustronny, zamówienia sukcesywne, różne projekty – max. 8  
11,19 zł 25 

 

22. 

Podkładka pod mysz kalendarz 12 miesięcy, wymiar 230x180 mm +/- 3cm, na wierzchu 

podkładki podnoszona klapka z folii OMP z nadrukiem indywidualnym offsetowym UV 

pełny kolor po wewnętrznej stronie folii, pod klapką 12 kartek z kalendarium na każdy 

miesiąc osobno, papier offset 80g (2 kolory nadruku, czarno-czerwone), kartki mogą 

służyć jako notes a po zapisaniu lub zmianie miesiąca są usuwane, warstwa spodnia 

pianka antypoślizgowa sklejona przy górnej krawędzi podkładki, narożniki zaokrąglone, 

zamówienia sukcesywne, różne projekty – max. 8  

21,53 zł 50 



23. 

Powerbank o pojemności 10 000 mAh z diodą led wskazującą stan ładowania 

 i rozładowania, złącze 1-USB i 1 mikro-USB, 3 porty ładowania, latarka led, ładowanie 

powerbanka z portu USB typu A lub ładowarką sieciową USB, kabel, możliwość 

doładowania różnego rodzaju urządzeń mobilnych, tj. tablety, smartfony, odtwarzacze 

mp3, mp4, GPS, minikamery, aparaty fotograficzne, słuchawki bluetooth, różne kolory, 

całość zapakowana w pudełko, wymiary powerbanka: 15x7x3x cm +/- 0,5 cm  

(dł. x szer. x wys.), nadruk na powerbanku i opakowaniu jednokolorowy, jednostronny, 

zamówienia sukcesywne, różne projekty – max. 5 

51,66 zł 20 

24. 

Parasolka automatycznie rozkładana z elastycznym zaczepem na rękę pakowana w etui, 

rama i żebra wykonane z włókna szklanego i aluminium, pałąk z metalu, rączka typu soft 

grip, konstrukcja parasola umożliwiająca wywinięcie go na drugą stronę, wymiary 

minimalne S1000xW560xG1000 mm /+ do 5 cm różne kolory minimum 3: czarny, 

granatowy, bordowy; nadruk jednokolorowy w jednym miejscu na parasolce i na etui, 

zamówienia sukcesywne, różne projekty – max. 10 

28,29 zł 20 

25. 

Czapka bawełniana (100% bawełna), 5-segmentowa ze wzmocnionym przodem, rozmiar 

uniwersalny z regulowanym z tyłu zapięciem plastikowym lub na rzep, daszek zagięty, 

guzik, haftowane wywietrzniki (otwory wentylacyjne), różne kolory, nadruk full color  

na przodzie czapki, zamówienia sukcesywne, różne projekty – max. 10 

14,39 zł 40 

26. 

Lunchbox dwupoziomowy o pojemności od 1,1 l do 1,5 l, pojemnik dolny bez przegródek, 

pojemnik górny wyciągany, podzielony na 2 lub 3 części w celu oddzielenia od siebie 

składników posiłku, lunchbox musi mieć również pojemnik na sos/dip oraz miejsce na 

sztućce wraz ze sztućcami, pokrywka zamykana na zatrzaski z uszczelniającą gumą, 

możliwość używania w kuchence mikrofalowej (bez pokrywki) i mycia w zmywarce, różne 

kolory do wyboru min. 3, nadruk na pokrywce w jednym miejscu, jednokolorowy, 

zamówienia sukcesywne, różne projekty – max. 10  

35,67 zł 30 

27. 

Długopis metalowy z laserowym wskaźnikiem, lampką, z baterią w komplecie,  

z grawerowaniem jednostronnym na długopisie, opakowanie drewniane lub metalowe  

z nadrukiem/grawerem na wieczku, sukcesywne zamówienia, różne projekty napisów – 

max. 10 

13,87 zł  20 

 
 


