
Załącznik nr 2A do SIWZ 

 

Formularz cenowy dla części I zamówienia 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Liczba 
sztuk 
2020 

Liczba 
sztuk 
2021 

Cena/szt.  
netto 

 

Cena/szt. 
brutto 

Cena 
łącznie 

netto 

Cena 
łącznie 
brutto 

1.  Kalendarz A4 tygodniowy  
lub format zbliżony  
- tydzień na dwóch stronach 
Tasiemka tkana wg. 
indywidualnego projektu 
Okładka standardowa 
łączona 
Papier: 80 g/m2 chamois lub 
biały 
Registry wycięte 
Kalendarium: szaro-
niebieskie lub granatowo-
czerwone 
Tłoczenie logotypu 

100 100     

2.  Kalendarze kieszonkowe 
A6 tydzień na dwóch 
stronach  
Tasiemka tkana wg. 
indywidualnego projektu 
Okładka standardowa 
łączona  
Kalendarium szaro-
niebieskie lub granatowo-
czerwone 
Tłoczenie logotypu 

100 100     

3. Planner (terminarz roczny) 
wg. indywidualnego 
projektu 
Nadruk: 4+0 
Format: 98 x 68 cm 
Kalendarium jednoroczne w 
jęz. polskim 
Bieżąca numeracja dni i 
tygodni oraz świąt 
Pola na notatki 
Papier: karton 230 g/m² 

80 80     

4. Kalendarze trójdzielne  
główka wypukła 
kaszerowana 
Nadruk: na główce wg 
indywidualnego projektu 
Folia: błysk 

100 100     



Plecki wg przesłanego 
projektu, nieklejone (z 
jednego kawałka tektury) 
Bigowanie 
Nadruk: full - colour 
Kalendarium wg. 
indywidualnego projektu w 
kolorze szaro-
pomarańczowym 

5. Kalendarz Lanybook 
Format: 175 x 247 mm 
(docięty blok książkowy) 
Ilość stron: 192 strony/ 1 
tydzień = 1 strona + część 
notesowa 
Kalendarium: PL-GB-D-RUS 
+ imieniny i święta 
Druk: 1-kolorowy, szary, 
druk offsetowy wysokiej 
jakości 
Papier: 80 g/m2, 
bezchlorowy, biały, 
certyfikowany FSC 
Wykończenie: wyklejka 
przód i tył dwustronnie 
zadrukowana, w tonacji 
kolorystycznej okładki  
(P. Black U, 877U, 541U), 
oprawa szyta, kapitałka i 
zakładka w kolorze 
srebrnym, zaokrąglone 
narożniki bloku i oprawy 
Tasiemka z indywidualnym 
nadrukiem 
Tłoczenie logotypu 

80 80     

6. Parasole składane  
Z nadrukiem 1 kolor na 1 
panelu 
Stelaż: metalowy, czarna 
sztyca, składany, 3 sekcje, z 
konstrukcją odporną na 
nagłe podmuchy wiatru 
Wymiar: 21" x 8 paneli 
Materiał: czasza: poliester 
pongee 
Ramiona: specjalna 
konstrukcja z fiberglass'u,  
Rączka: prosta, wykończona 
miękką w dotyku powłoką 
gumowaną 
Mechanizm otwierający: 
pełny automat - otwieranie i 
zamykanie 
Wymiary produktu: czasza 
98 cm, kij 28/56 cm 

150 0     



Technika znakowania: 
Sitodruk,  
Kolor: czarny 

7. Składana torba na zakupy 
Materiał: poliester 190T z 
elastycznym paskiem 
zamykającym w dolnej 
części 
Wymiary 38 x 54 cm 
Nadruk logotypu: 4 kolory  

800 0     

8. Składany 4-portowy 
rozgałęziacz USB, V 3.0 
Obudowa: tworzywo 
sztuczne ABS  Wielkość: 8.4 
x 8.4 x 2.1 cm 
Kolor obudowy: biały  
Nadruk logotypu: 4 kolory  
Gwarancja: 1 rok 

120 0     

9. a) Skórzany portfel damski z 
tłoczeniem logo 
Pudełko papierowe  
5 kieszeni na dokumenty 
8 kieszeni na karty kredytowe 
Kieszeń na banknoty 
Zamknięcie na suwak 
Zapinane na suwak miejsce 
na bilon 

b) Skórzany portfel męski z 
tłoczeniem logo 
miejsce na bilon zamykane na 
suwak; 
kieszeń na banknoty; 
11 miejsc na karty kredytowe; 
5 kieszeni, w tym 1 
przezroczysta; 
wymiary: 15 cm x 10,5 cm 

25 
 
 
 
 
 
 
 

25 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

    

10. Butelka na chłodne napoje 
Opis: szczelnie zakręcana 
wygodny otwór do picia z 
otwieraną klapką; łatwe 
napełnianie – odkręcana 
szeroka zakrętka 
przystosowana do mycia w 
zmywarce; wykonana z 
tworzywa (Eastman Tritan – 
kopoliester), 
niezawierającego związku 
chemicznego BPA  
Pojemność: 0,7 l 
Nadruk logotypu: 4 kolory 

120 0     

  
Łączna wartość zamówienia netto: ……………………………….. PLN  
Łączna wartość zamówienia brutto: ……………………………….. PLN  
 

 

………………………...., dnia …………………………    ……………………………………………………. 



(pieczęć imienna i podpis albo podpis 
czytelny osoby/osób uprawnionych do 
występowania w imieniu Wykonawcy) 

 


