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Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Formularz cenowy 

 

Produkt Format 
Informacje dot. 

druku, tłoczenia itp.  
Papier, Inne 

Minimalna 

liczba 

sztuk  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Lp. 1 2 3 4 5 6 

1.  

Teczki papierowe w kolorze 

kremowym z nadrukiem ze 

złoconym godłem (metoda hot-

stamping) - dwie zakładki 

wewnątrz  z możliwością 

wyboru papieru 

A4 Druk dwustronny 

Wytłaczane złote 

godło  

Papier kredowy Lakier/Mat, gramatura 

300 g/m² do 500 g/m² g, z możliwością 

wyboru papieru.  

Preferowany papier to Munken Pure 

300 g/m². Wymaga się złożenia każdej z 

teczek przez wykonawcę przed 

dostarczeniem na Uniwersytet. 

20 9,80 zł 

2.  

Teczki papierowe w kolorze 

granatowym z nadrukiem 

białym lub złoconym logo do 

wyboru (dwie zakładki 

wewnątrz) z możliwością 

wyboru papieru 

A4 Druk dwustronny 

Wytłaczane złote 

logo  

Preferowany papier KREATIVEKARTON 

SAPPHIRE (granatowy) 350 g/m². lub 

podobny. Wymaga się złożenia każdej z 

teczek przez wykonawcę przed 

dostarczeniem na Uniwersytet. 

20 9,80 zł 

3.  

Teczki papierowe w kolorze 

granatowym,  

A4  teczka skrzydełkowa, bez gumki i 

rzepów, grzbiet 5 mm. Preferowany 

papier KREATIVEKARTON SAPPHIRE 

(granatowy) 350 g/m². lub podobny. 

Wymaga się złożenia każdej z teczek 

przez wykonawcę przed dostarczeniem 

na Uniwersytet. 

20 3,50 zł 

4.  

Teczka w granatowej sztywnej  

oprawie z dwiema zakładkami 

wewnątrz 

A4 Wytłoczenie 

dwustronne 

Materiał skóropodobny/skóra 

ekologiczna. Dwie zakładki wewnątrz, 

20 15,00 zł 

5.  

Torba papierowa biała z logo 

UKSW z szerokim dnem 

450x350

x 150 

mm 

(format 

większy 

od A3) 

Nadruk  

dwustronny 

Papier np. kreda, gładki 250 g/m² lub 

wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie folia błysk/mat 

20 12,00 zł 

6.  

Torba papierowa 

biała z logo UKSW z szerokim 

dnem  

A3 Nadruk dwustronny Papier np. kreda, gładki 250 g/m² lub 

wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie folia błysk/mat 

20 12,00 zł 

7.  

Torba papierowa 

biała z godło UKSW 

A4 Nadruk dwustronny. Papier np. kreda, gładki 250 g/m² lub 

wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie folia błysk/mat 

20 12,00 zł 

8.  

Torba papierowa 

biała z godło UKSW 

A5 

pionow

a 

Druk dwa kolory 

dwustronny 

Papier np. offsetowy, gładki 350 g/m² 

lub wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie lakier błysk/mat 

20 12,00 zł 

9.  

Torba granatowa z logo UKSW A4 

wąska 

Druk dwa kolory 

dwustronny 

Papier np. kraft, nettuno  gramatura 

300 g/m² lub wyższy, uchwyty ze 

sznurka bawełnianego w kolorze 

20 13,00 zł 
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Produkt Format 
Informacje dot. 

druku, tłoczenia itp.  
Papier, Inne 

Minimalna 

liczba 

sztuk  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Lp. 1 2 3 4 5 6 

podłużn

a  

12x8x39 

cm 

granatowym, wzmocnione dno, nadruk 

z 2 stron, 

10.  

Teczki papierowe 

Kolorowe z godło UKSW  

A4 Druk, pełen kolor, 

dwustronny 

Papier kredowy folia mat/błysk, 

gramatura 300 g/m², teczka 

skrzydełkowa, bez gumki i rzepów, 

grzbiet: 5 mm. Wymaga się złożenia 

każdej z teczek przez wykonawcę przed 

dostarczeniem na Uniwersytet. 

20 2,40 zł 

11.  

Teczki papierowe 

Kolorowe z logo  

A4 Druk, pełen kolor, 

dwustronny 

Papier kredowy folia mat/błysk, 

gramatura 300 g/m², teczka 

skrzydełkowa, bez gumki i rzepów, 

grzbiet: 5 mm. Wymaga się złożenia 

każdej z teczek przez wykonawcę przed 

dostarczeniem na Uniwersytet. 

20 2,40 zł 

12.  

Torba Papierowa biała z logo  A3 Druk, pełen kolor, 

dwustronny, układ 

pionowy/poziomy 

Papier np. offsetowy, gładki 350 g/m² 

lub wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie lakier błysk/mat 

20 5,80 zł 

13.  

Torba papierowa 

biała z logo  

A4  Druk pełen kolor, 

dwustronny 

Papier np. offsetowy, gładki 350 g/m² 

lub wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie lakier błysk/mat 

20 5,80 zł 

14.  

Torba papierowa 

biała z logo  

A5 

pionow

a 

Druk pełen kolor, 

dwustronny 

Papier np. offsetowy, gładki 350 g/m² 

lub wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie lakier błysk/mat 

20 4,90 zł 

15.  

Torba papierowa kolorowa z 

logo 

A3 Druk pełen kolor, 

dwustronny 

Papier np. offsetowy, gładki 350 g/m² 

lub wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie lakier błysk/mat 

20 5,90 zł 

16.  

Torba papierowa kolorowa z 

logo 

A4 Druk pełen kolor, 

dwustronny 

Papier np. offsetowy, gładki 350 g/m² 

lub wyższy, uchwyty ze sznurka 

bawełnianego w kolorze białym, 

wzmocnione dno, nadruk z 2 stron, 

zabezpieczenie lakier błysk/mat 

20 5,90 zł 

17.  

Folder 235x210 

mm 

Druk pełen kolor 

Dwustronny 

Wykonanie folderu reklamowego z 

nadrukiem UKSW. 235x210 mm, układ 

poziomy. Do 45 stron szycie zeszytowe 

na całej szerokości strony. Okładka: 

folia błysk jednostronnie. Gramatura 

okładki 350 g/m², mat/bł. Gramatura 

środka 220g, mat/błysk.  

Zamawiający wymaga, aby oferowane 

produkty wykonane zostały zgodnie z 

projektem folderu przygotowanym 

przez uczelnię. Przed przystąpieniem do 

realizacji wykonania usługi. tj. po 

podpisaniu umowy, Zamawiający 

będzie oczekiwał przesłania pliku-

projektu oraz w jednym egzemplarzu 

„próbki wydruku” 

20 8,20 zł 
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Produkt Format 
Informacje dot. 

druku, tłoczenia itp.  
Papier, Inne 

Minimalna 

liczba 

sztuk  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Lp. 1 2 3 4 5 6 

18.  

Notes A4, 25 kartek z godło 

UKSW 

A4 Druk, pełen kolor 

jednostronny 

80-100 g/m², papier offsetowy, plecki 

kartonowe 230 g/m² 

20 2,90 zł 

19.  

Notes A4, 25 kartek z logo  A4 Druk, pełen kolor 

jednostronny 

80-100 g/m², papier offsetowy, plecki 

kartonowe 230 g/m² 

20 2,90 zł 

20.  

Notes A5, 25 kartek z godło 

UKSW 

A5 Druk, pełen kolor 

jednostronny 

80-100 g/m², papier offsetowy, plecki 

kartonowe 230 g/m² 

 

20 2,20 zł 

21.  

Notes A5, 25 kartek z logo  A5 Druk, pełen kolor 

jednostronny 

80-100 g/m², papier offsetowy, plecki 

kartonowe 230 g/m²  

20 2,20 zł 

22.  

 

Notes A6 z godłem/logo UKSW,  

25 kartek  

A6 Druk, pełen kolor 

jednostronny 

80-100 g/m², papier offsetowy, plecki 

kartonowe 230 g/m² 

20 2,50 zł 

23.  

Plakat  A1 Druk pełen kolor, 

jednostronny 

Papier: kreda 170 – 220 g/m², 

błysk/mat 

10 3,90 zł 

24.  

Plakat  A2 Druk pełen kolor, 

jednostronny 

Papier: kreda 170 – 220 g/m², 

błysk/mat 

10 1,60 zł 

25.  

Plakat  A3 Druk pełen kolor, 

jednostronny 

Papier: kreda 170 – 220 g/m², 

błysk/mat 

10 1,00 zł 

26.  

Plakat A0 Druk pełen kolor, 

jednostronny 

Papier: kreda 170 – 220 g/m², 

błysk/mat 

10 20,00 zł 

27.  

Ulotka promocyjna – folder 

rekrutacyjny 

200 x 

200 mm 

Druk pełen kolor 

Dwustronny 

Kreda mat/błysk, 200 g/m², szycie 

zeszytowe na całej szerokości strony, do 

10 stron. Zamawiający wymaga, aby 

oferowane produkty wykonane zostały 

zgodnie z projektem folderu 

przygotowanym przez uczelnię. Przed 

przystąpieniem do realizacji wykonania 

usługi. tj. po podpisaniu umowy, 

Zamawiający będzie oczekiwał 

przesłania pliku-projektu oraz w jednym 

egzemplarzu „próbki wydruku”. 

20 0,50 zł 

28.  

Ulotka promocyjna A4 

(297x21

0) 

składan

e do DL 

(99x210

) 

Druk pełen kolor 

Dwustronny 

Kreda mat/błysk 200 g/m² 20 0,50 zł 

29.  

Ulotka promocyjna A4 

składan

a do A5 

Druk pełen kolor 

Dwustronny 

Kreda mat/błysk 200 g/m² 20 0,50 zł 

30.  
Ulotka promocyjna  A5 Druk pełen kolor 

Dwustronny 

Kreda mat/błysk 200 g/m² 

 

20 0,10 zł 

31.  
Ulotka promocyjna  A6 Druk pełen kolor 

Dwustronny 

kredowy błysk 130 g/m² 20 0,20 zł 

32.  
Ulotka promocyjna  2xDL do 

DL 

Druk pełen kolor 

Dwustronny 

Kreda mat/błysk 200 g/m² 

 

20 0,50 zł 

33.  

Dyplom A4 Druk pełen kolor 

jednostronny 

Papier ozdobny 300 – 350 g/m², 

lakier/mat z możliwością wyboru 

papieru m.in. perłowy, metaliczny – 

przesłanie wzornika papieru, bigowanie 

3 1,50 zł 

34.  
Dyplom  A3 Druk pełen kolor 

jednostronny 

Papier ozdobny 300 - 350 g/m², 

lakier/mat z możliwością wyboru 

3 2,50 zł 
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Informacje dot. 
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jednostkowa 
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papieru m.in. perłowy, metaliczny – 

przesłanie wzornika papieru, bigowanie 

35.  

Kalendarz trójdzielny z logo  

 

300 x 

680 mm 

Główka 4+0, Druk 

pełen kolor, 

jednostronnie 

Karton 300 g/m², lakier/połysk, 

główka płaska z dziurką, plecki: karton 

300 g/m²  lakier/połysk, kalendarium 

trójdzielne papier offsetowy 90 g/m², 

 Zamawiający wymaga, aby oferowane 

produkty wykonane zostały zgodnie z 

projektem kalendarza przygotowanym 

przez uczelnię. Przed przystąpieniem do 

realizacji wykonania usługi. tj. po 

podpisaniu umowy, Zamawiający 

będzie oczekiwał przesłania pliku-

projektu oraz w jednym egzemplarzu 

„próbki wydruku”. 

20 7,50 zł 

36.  

Druki okolicznościowe (np. 

zaproszenia) 

A5 Druk dwustronny, 

pełen kolor, z 

możliwością wyboru 

typu papieru 

Papier biały, gładki, mat, gramatura 300 

g z możliwością wyboru papieru  

 

20 0,70 zł 

37.  

Kartki okolicznościowe 2xDL  

(210x21

0) 

Druk dwustronny, 

pełen kolor, z 

możliwością wyboru 

typu papieru 

Papier Munken Pure 300 g, kolor 

kremowy  kredowy, Nr złotego Pantone 

10121 

 z możliwością wyboru papieru 

20 1,00 zł 

38.  

Wizytówki dwustronne  90x50 

mm 

 

Kolor 2+1 Karton ozdobny 300  g/m², błysk/mat z 

możliwością uszlachetnienia 

20 0,20 zł 

39.  
Koperta A4 Druk jeden kolor, 

dwustronnie 

Papier np. offsetowy, 90 g/m², 

zamknięcie samoklejące z paskiem,  

20 0,50 zł 

40.  
Koperta A5 Druk jeden kolor, 

dwustronnie 

Papier np. offsetowy, 90 g/m², 

zamknięcie samoklejące z paskiem, 

20 0,40 zł 

41.  
Papier firmowy A4 Druk full kolor, 

dwustronnie 

Papier np. offsetowy, 90 g/m², 20 0,25 zł 

  

 


