
Załącznik nr 1a do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy

Numer wniosku:  125/2019                                                                                                  

Lp Nazwa J.m. Format Rodzaj papieru Gram g/m2 Rodzaj druku Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł)

Wartość brutto (zł)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część I komplet

A3 łamany 

do formatu 

A4 zszyty w 

dwóch 

miejscach

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 10000

2.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część II komplet

A3 łamany 

do formatu 

A4 

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 10000

3.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część III szt. A4

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 100

4.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część IV komplet

A3 łamany 

do formatu 

A4 

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 40000

5.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część V szt.

A3 łamany 

do formatu 

A4 

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 100

6.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część VI komplet

A3 łamany 

do formatu 

A4 zszyty w 

dwóch 

miejscach

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 100

7.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część VII komplet

A3 łamany 

do formatu 

A4 

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 100

8.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część VIII szt.

A3 łamany 

do formatu 

A4

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 300

9.

Kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego część IX szt.

A3 łamany 

do formatu 

A4

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 200

10.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A3

Papier biały 

offset 80 Druk jednostronny 2000

11.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A3

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 2000

12.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A4

Papier biały 

offset 80 Druk jednostronny 40000

13.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A4

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 110000

14.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A4

Papier biały 

offset 200 Druk dwustronny 39000

15.

Zeszyt A4, 100 kartek + 

strona tytułowa, druk (różne 

wzory pism w tym tabele 

oraz wykresy) typu: rejestr 

wyjść w teren, zeszyt spraw 

bieżących szt.  A4

okładka- karton 

biały szyty przez 

grzbiet oklejony, 

kartki- papier 

biały

karton- 250 

papier- 80 Druk dwustronny 150

16.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A5

Papier biały 

offset 80 Druk jednostronny 2000

17.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A5

Papier biały 

offset 80 Druk dwustronny 2000

18.

Polecenie przelewu (bloczek 

100 kartek) bloczek A6

okładka- karton, 

kartki- papier 

samokopiujący 

biały, klejony 

grzbietowo

okładka- 

200,          

papier- min. 

56 Druk jednostronny 2500

19. Legitymacja szt. 80x105 mm Karton biały 280 Druk jednostronny 1000

20.

Legitymacja Pracownika 

Socjalnego szt. 148x103 mm

Karton 

jasnozielony 200 Druk dwustronny 100

21.

Zwrotne 

potwierdzenie/pokwitowanie 

odbioru z taśmą z perforacją 

z symetrycznymi otworami 

umieszczonymi liniowo szt.

całość druku, 

tj. część 

środkowa 

+listwy 

boczne  

100x160 mm

Papier biały 

offset 130-140 Druk dwustronny 20000

22.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A3 Karton biały 200 Druk dwustronny 1000

23.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) szt. A5 Karton biały 200 Druk dwustronny 1000
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DRUK CZARNOBIAŁY



24.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) 

bloczek 100 kartek bloczek 80x210 mm

Papier biały 

offset 80 Druk jednostronny 20

25.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) 

bloczek 100 kartek bloczek 90x210

Papier biały 

offset 80 Druk jednostronny 5

26.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy) 

2 edycje  x 50 000 szt. A5

Papier biały 

offset 120 Druk dwustronny 70000

27.

Druk (różne wzory pism      

w tym tabele oraz wykresy)  

bloczek 100 kartkowy bloczek 70x95

Papier biały 

offset 80 Druk jednostronny 30

Uwaga:

Łącznie wartość brutto:

1. Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego: szacunkowa ilość (kol.8)x cena jednostkowa brutto (kol.10)= wartość brutto (kol.11)                      ceny 

należy podać do 2 miejsc po przecinku

3. Zmiana układu tabeli (np. wprowadzenie nowych kolumn) będzie skutkowałao odrzuceniem oferty przez Zamawiającego jako niezgodnej z Zaproszeniem.

2. Sposób liczenia łącznej wartości brutto: suma wierszy od 1 do 35 w kol. 11.


