
AE/ZP-24-24/16 Załącznik Nr 1
FORMULARZ CENOWY 

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych 

pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn

liczby jednostek  miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako 

cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  
*Rodzaje papieru: papier ofset - biały 80 g, karton biały 200 g, blok = 100 szt

Nazwa produktu
Rodzaj 

papieru

Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesiecy

Cena 

jednostko- wa 

netto w zł 

Cena 

jednostko- wa 

brutto w zł 

Stawka 

VAT

Wartość netto 

w zł 

Wartość brutto 

w zł 

Pakiet Nr 1 - Druki różne

Wraz z zamówieniem Zamawiajacy będzie przekazywał wzór druku do wykonania.

1. Druki format A6 jednostronne ofset  biały 100 sztuk 70

2. Druki format A6 dwustronne ofset  biały 100 sztuk 1

3. Druki format A6 jednostronne samokopia blok 5

4. Druki format A5 jednnostronne ofset  biały 100 sztuk 245

5. Druki format A5  jednnostronne samokopia blok 50

6. Druki format A5 dwustronne ofset  biały 100 sztuk 70

7. Druki format A5 dwustronne (dwa kolory: niebieski i czarny) ofset  biały 100 sztuk 1

8. Druki format 2 x A/5 dwustronne ofset  biały 100 sztuk 1

9. Druki format A4 jednnostronne ofset  biały 100 sztuk 340

10. Druki format A4 jednnostronne samokopia blok 10

11. Druki format A4 dwustroonne ofset  biały 100 sztuk 250

12. Druki format 1/3 z A4  jednostronne ofset biały 100 sztuk 1

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



Nazwa produktu
Rodzaj 

papieru

Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesiecy

Cena 

jednostko- wa 

netto w zł 

Cena 

jednostko- wa 

brutto w zł 

Stawka 

VAT

Wartość netto 

w zł 

Wartość brutto 

w zł 

13. Druki  format 2/3 z A4 dwustronne ofset  biały blok 95

14. Druki format  A3 jednostronne ofset biały 100 sztuk 15

15. Druki format A3 dwustronne ofset  biały 100 sztuk 60

16. Druki format A2 jednostronne ofset biały 100 sztuk 1

17.
Książki format A4, w twardej oprawie, druk dwustronny, 100 

kartkowe
ofset  biały sztuka 400

18.
Książki format A3, w twardej oprawie, druk dwustronny, 100 

kartkowe
ofset  biały sztuka 10

19.
Książki format A3, w twardej oprawie, druk dwustronny, 200 

kartkowe
ofset  biały sztuka 1

20.
Książki  format  A3, w twardej oprawie, 200 kartkowe, 

perforacja na białej kartce  

samokopia (dwa 

kolory  biały-

oryginał, żółty -

sztuka 50

21.
Książki depozytu szatni format 3/4 z A4, w twardej oprawie,druk 

dwustronny, 100 kartkowe
samokopia sztuka 6

22.
Książki kontroli środków odurzających i psychotropowych, w 

twardej oprawie, format A4, druk dwustronny, 100 kartkowe
ofset  biały sztuka 25

23.
Paszporty techniczne Mz/ZNSM-8, format A5,16 stron w 

kartonowej oprawie, druk dwustronny
ofset biały sztuka 250

24. Druki format A6  dwustronne karton biały 100 sztuk 1

25. Druki format A4 dwustronne karton biały 100 sztuk 5

26. Druki format A3, kolorowy druk: niebieski, czarny, czerwony, zielony ofset  biały 100 sztuk 20

27. Druki format A3 samokopia 100 sztuk 55

28. Druki RW format A5, 4 pozycje na druku samokopia blok 125

29. Druki RW format  A4, 8 pozycji na druku samokopia blok 40

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



Nazwa produktu
Rodzaj 

papieru

Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesiecy

Cena 

jednostko- wa 

netto w zł 

Cena 

jednostko- wa 

brutto w zł 

Stawka 

VAT

Wartość netto 

w zł 

Wartość brutto 

w zł 

30. Druki Magazyn wyda, format A5, jednostronne samokopia blok 90

31.
Kwitariusze przychodowe  ewidencji opłat, numerowane (wzór K-

103), format A5, 100 kartkowe, jednostronne
samokopia blok 5

32. Raporty kasowe format A4 (wzór K111) samokopia blok 5

33. Karteczki rejestracji do poradni, wymiary 8,8 x 5,8 cm ofset  biały 100 sztuk 175

34.
Książki format A5, w twardej oprawie, 200 kartkowe (łącznie 

oryginał i kopia)
samokopia sztuka 30

35. Książki format 2/3 z A3, w twardej oprawie, druk dwustronny ofset  biały sztuka 2

36. Kwity parkingowe numerowane, format A7 samokopia
bloczek= 50 

szt.
150

Pakiet Nr 2 - Etykiety samoprzylepne - piktogramy z polami do zapisu

1. Etykiety samoprzylepne - piktogramy z polami do zapisu
według 

wymagań 
sztuka 70 000

 '- wymiary: 105 x 99 mm określonych 

 - papier zabezpieczajacy (powierzchnię etykiety z klejem) z 

nacięciem

"Nazwa w 

kolumnie 

 '- piktogram na etykiecie w dwóch kolorach produktu"

 '- tło etykiety w innym kolorze niż piktogramy, z białym polem o 

rozmiarach 52 x 25 mm

- nadruki w jednym z kolorów występujących w piktogramie

- realizacja zamówień - jednorazowo co najmniej 10000 sztuk 

(wzór każdorazowo przy zamówieniu)
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Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



Nazwa produktu
Rodzaj 

papieru

Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesiecy

Cena 

jednostko- wa 

netto w zł 

Cena 

jednostko- wa 

brutto w zł 

Stawka 

VAT

Wartość netto 

w zł 

Wartość brutto 

w zł 

Pakiet Nr 3 - Druk skierowania na badania laboratoryjne

1. Druki  skierowania  na  badania laboratoryjne o  parametrach: 
według 

wymagań 
sztuka 40 000

 '- druk dwustronny   określonych 

 - wymiary druku: wysokość 225 mm, szerokość 82 mm,   w kolumnie

 '- gramatura 150 - 170 g/m
2        "Nazwa 

 '- druk przycięty z lewej strony równo na zakończeniu czarnych 

czujników pozycji - BEZ MARGINESU
produktu"

- tło druku - bezwzględnie białe - BEZ ZACIENIENIA 

ZWŁASZCZA W REJONIE ZNACZENIA BADANIA, 

- parametry kolorów wymaganych na druku: kolory zgodne z 

paletą kolorów "Pantone" kolor: 217 EC o składowych C; 1, M: 

32, Y: 0, K: 0.  

Poglądowy wzór druku stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania 

ofertowego. Oryginalny wzór druku Zamawiający przekaże wraz 

z umową - ze względu na fakt iż druki będą odczytywane przez 

czytnik DATAWIN typ OMR 19E muszą być identyczne ze 

wzorem (również w zakresie kolorystyki).
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Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


