
Cennik obowiązujący 
Produkt Format Papier Opis Cena brutto 

za sztukę 
1. Kartki / druki 
okolicznościowe 

2xDL  
(210x210) 

Druk dwustronny, 
pełen kolor, z 
możliwością wyboru 
typu papieru 

Papier ozdobny 
250-300 mg, 
lakier/mat z 
możliwością 
wyboru papieru 
m.in. perłowy, 
metaliczny – 
przesłanie 
wzornika papieru, 
bigowanie 

0, 43 zł 

2. Notes A4, 25 
kartek 

A4 Druk, pełen kolor 
jednostronny 

80-100 mg, papier 
offsetowy, plecki 
kartonowe 230 mg 
 

4,31 zł 

3. Notes A5 25 
kartek  

A5 Druk, pełen kolor 
jednostronny 

80-100 mg, papier 
offsetowy, plecki 
kartonowe 230 mg 
 

3,08 zł 

4. Teczka 
papierowa 
zielona 

A4 Druk, pełen kolor, 
dwustronny 

Papier kredowy 
folia mat/błysk, 
gramatura 300g, 
teczka 
skrzydełkowa, bez 
gumki i rzepów, 
grzbiet: 5 mm. 

1,72 zł 

5. Teczka 
papierowa biała z 
kolorowym 
motywem 

A4 Druk, pełen kolor, 
dwustronny 

Papier kredowy 
folia mat/błysk, 
gramatura 300g, 
teczka 
skrzydełkowa, bez 
gumki i rzepów, 
grzbiet: 5 mm.  

1, 72 zł 

6. Teczka w 
zielonej sztywnej 
oprawie  (z dwiema 
zakładkami 
wewnątrz) 

A4 Dwustronne 
wytłaczanie 

Materiał 
skóropodobny 
/(skóra 
ekologiczna). Dwie 
zakładki wewnątrz. 

11,32 zł 

7. Torba papierowa 
Biała  

A4 Nadruk 
dwustronny, 
wielokolorowy. 
 

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 

3,32 zł 

8. Poster 
konferencyjny 

A1 Druk, pełen kolor 
dwustronny 

Papier: kreda 250– 
300 mg, błysk/mat 22,14 zł 

9. Plakat  A1 Druk pełen kolor, 
jednostronny 

Papier: kreda 170 – 
220 mg, błysk/mat 10,82 zł 

10. Plakat  A2 Druk pełen kolor, 
jednostronny 

Papier: kreda 170 – 
220 mg, błysk/mat 2, 21 zł 



11. Wizytówka 90x50 mm 
 

Kolor 2+1 Karton ozdobny 
300 mg błysk/mat z 
możliwością 
uszlachetnienia 
 

0,18 zł 

12. Ulotka 
promocyjna 

A4 Druk pełen kolor 
Dwustronny 

Kreda mat/błysk 
łamane do DL w Z 
lub C 200 mg 

0,43 zł 

13. Ulotka 
promocyjna  

A5 Druk pełen kolor 
Dwustronny 

Kreda mat/błysk 
200 mg 0,31 zł 

14. Ulotka 
promocyjna  

2xDL do DL Druk pełen kolor 
Dwustronny 

Kreda mat/błysk 
200 mg 
 

0,43 zł 

15. Folder 235x210 mm Druk pełen kolor 
Dwustronny 

Wykonanie folderu 
reklamowego z 
nadrukiem UKSW. 
235x210 mm, 
układ poziomy. Do 
40 stron, szycie 
zeszytowe na całej 
szerokości strony. 
Okładka: folia błysk 
jednostronnie. 
Gramatura okładki 
350g, mat. 
Gramatura środka 
220g, błysk.  

5,04 zł 

16. Dyplom A4 Druk pełen kolor 
jednostronny 

Papier ozdobny 
250-300 mg, 
lakier/mat z 
możliwością 
wyboru papieru 
m.in. perłowy, 
metaliczny – 
przesłanie 
wzornika papieru, 
bigowanie 

1,23 zł 

17. Naklejka 
odblaskowa 

Średnica 6 cm Druk jeden kolor 
jednostronnie 

Naklejka w kolorze 
żółtym 
odblaskowym w 
kształcę koła. 
Średnica – 6 cm. 
Logo UKSW + napis 
w kolorze czarnym. 

3,08 zł 

 


