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Nr postępowania: ZP/339/055/D/13  
                                                                                       Załącznik nr 2 do SIWZ   

                                
                                                                                          Załącznik nr 1 do umowy   

 

                       FORMULARZ CENOWY 
 
 
 
1. Kalendarze książkowe z grafiką autorską  

 
Grafika autorska przygotowana przez Zamawiającego dotyczy okładki, 2 wyklejek,  
1 wklejki (12 stron), tasiemki i kalki. Pozostała część kalendarza typowa, spełniająca niżej 
wymienione wymagania. 
 
Format:   A4: 196-205mm (szerokość),  265-283mm (wysokość).   
Kalendarium: układ pionowy: 1 tydzień na 2 stronach, minimum dwa języki: PL, 

GB, druk dwukolorowy (szaro-bordowy lub inny uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego), perforowane narożniki stron, 
narożniki bloku proste (lub zaokrąglone), registry drukowane 
dwurzędowe, w układzie półrocznym dla każdego miesiąca, papier 
biały min. 70 g/m2. 

Oprawa:  okładka twarda piankowana, szyta, płótno introligatorskie o 
jedwabistej, gładkiej powierzchni nadającej się do druku offsetowego, 
kolor 1/0 Panton  540C + biel, 
narożniki okładki proste (lub zaokrąglone), kapitałka w kolorze białym. 
 

Dodatkowo: 2 wyklejki offset 150 g/m2, kolor 4/0, 
  

kalka curious translucents color biała 100 g lub równoważna z 
nadrukiem 1/0 (miejsce wklejenia do uzgodnienia w trakcie realizacji), 
 
wklejka (12 stron - 6 kartek) wszyta za wyklejką z przodu kalendarza, 
kreda matowa biała 150 g/m2, kolor 4/4,  
 
tasiemka (zakładka) o szerokości 9 mm z nadrukiem (lub haftem) 
jednokolorowym (czerwona tasiemka – kolor Panton 1797C napis 
biały), Zamawiający nie dopuszcza cięcia tasiemki przez pole 
nadruku, 
 
bezbarwny trójkąt samoprzylepny na wewnętrznej części tylnej 
okładki o wym. ok. 150x150mm, pełniący funkcję kieszonki, 

  
część informacyjna, mapy, notes teleadresowy (może być w formie 
luźnej wkładki), miejsce na notatki. 

 
Proof cyfrowy:      wyklejek (A4), 

                                          wklejki (A3). 
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FORMULARZ NR 1    Kalendarz książkowy 

Lp. Nakład w egz. 
/ Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto 

za 1 egz. 

Wartość brutto  
(kol. 2 x 3) 

1 2 3 4 

1 
1569 

  

 
 
 
2.    Kalendarze kieszonkowe z grafiką autorską  

 
Grafika autorska przygotowana przez Zamawiającego dotyczy okładki, 2 wyklejek i 1 
wklejki (2 strony). Pozostała część kalendarza typowa, spełniająca niżej wymienione 
wymagania. 
 
Format:   90 × 155 mm ± 10mm. 
Kalendarium: układ pionowy: tydzień na dwóch stronach, minimum dwa języki: PL, 

GB, druk dwukolorowy (szaro-bordowy lub inny uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego), perforowane narożniki stron, 
narożniki bloku proste (lub zaokrąglone), registry wycinane 
jednorzędowe, w układzie rocznym, papier biały (lub kremowy) min. 
70 g/m2. 

Oprawa:  okładka twarda piankowana, szyta, płótno introligatorskie o 
jedwabistej, gładkiej powierzchni nadającej się do druku offsetowego, 
kolor 1/0 Panton  540C + biel, 
narożniki okładki proste (lub zaokrąglone), kapitałka w kolorze białym. 
 

Dodatkowo: 2 wyklejki offset 150 g/m2, kolor 4/0, 
 

wklejka (1 kartka) za wyklejką z przodu kalendarza, a przed stroną 
tytułową kalendarza, kreda matowa biała 150 g/m2, kolor 4/4, 
 
tasiemka (zakładka) o szerokości 3-5 mm (bez nadruku) w kolorze 
zbliżonym do Panton 1797C,  

 
gumka zbliżona do koloru  Panton  540C, zamocowana do okładki z 
tyłu kalendarza, służąca do jego zamykania, o szerokości 5 
mm±1mm, nie ulegająca deformacji, 
 
notes teleadresowy, miejsce na notatki. 
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Proof cyfrowy:      nie jest wymagany, ale kontrola jakości druku odbywa się na 
podstawie proofów kalendarza książkowego (poz. 1 opisu 
przedmiotu zamówienia). 

 

FORMULARZ NR 2   Kalendarz kieszonkowy 

Lp. Nakład w egz. 
/ Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto 

za 1 egz. 

Wartość brutto  
(kol. 2 x 3) 

1 2 3 4 

1 
645 

  

 
 

 
 
3.    Kalendarze ścienne jednoplanszowe z kalendariami 
 

Format:  420 x 600 mm (szer. x wys.). 
Podkład: 
Materiał:  karton min. 300 g/m2, jednostronnie powlekany, z jednego kawałka. 

Kolorystyka:  4/0. 
Wykończenie: folia błysk. 
Kalendaria autorskie: 
Ilość stron: 12  (klejone grzbietowo, wzdłuż górnej krawędzi),  

spód z kartonu 250 g/ m2. 
Kolorystyka:  2/0. 
Wymiar:  390 x 250 mm (szer. x wys.). 
Materiał:  papier offsetowy 80 g/m2. 
 

Dodatkowo:
  

okienko o wymiarach 23 x 34 mm (ew. wymiar zbliżony po 
uzgodnieniu z Zamawiającym) przewlekane przez przeźroczysty 
pasek z gumką (lub bez gumki) założone na kalendarz, 
Zamawiający wybierze kolor okienka na podstawie próbek 
dostarczonych przez Wykonawcę, w ramach min. 6 kolorów tj. 
czerwony, niebieski, granatowy, zielony, żółty, pomarańczowy, 
kalendarz musi składać się z jednego arkusza, w górnej części 
dodatkowe wzmocnienie, 
otwór do zawieszenia kalendarza o średnicy 5 mm, 
bigowanie (ułatwiające złożenie kalendarza), 
precyzje wklejenie kalendarium ze względu na autorski projekt 
(łączenie grafiki umieszczonej na kalendarium ze zdjęciem z 
podkładu kalendarza), 
Zamawiający określi dokładne miejsce wklejenia kalendarium (do 
uzgodnienia podczas realizacji zamówienia).  

 

Proof cyfrowy: podkładu (A4).  
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FORMULARZ NR 3    Kalendarz ścienny 

Lp. Nakład w egz. 
/ Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto 

za 1 egz. 

Wartość brutto  
(kol. 2 x 3) 

1 2 3 4 

1 
2084 

  

 
 
 
 
 
 
4. Kalendarze blokowe  
 

Jeden egzemplarz - 26 arkuszy klejonych grzbietowo, z podkładem kartonowym min. 200 
g/m2 ,wzdłuż dolnej krawędzi. 

 
Format: 370×600 mm. 
Materiał: offset 80 g/m2. 
Kolor: 4/0. 
Wykończenie: brak. 
Proof cyfrowy:  brak. 
 
 

FORMULARZ NR 4    Kalendarz blokowy 

Lp. Nakład w egz. 
/ Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto 

za 1 egz. 

Wartość brutto  
(kol. 2 x 3) 

1 2 3 4 

1 
615 
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                      ZESTAWIENIE ZBIORCZE  - FORMULARZ NR 5 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Wartość brutto 

1 2 3 

1 Kalendarze książkowe  
 

 

2 Kalendarze kieszonkowe  

3 Kalendarze ścienne 
 

 

4 Kalendarze blokowe 
 

 

 
 

Wartość zamówienia „Razem”: 
(sumy wierszy od 1 do 4 ) 

 

 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
      
(podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 


