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Załącznik Nr 2 do Zaproszenia  
MPŚ-X.262.3/2.2018         
 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 

 
 

 FORMULARZ CENOWY 
 
Przedmiot zamówienia:  

Druk z dostaw ą  wydawnictw: albumów, katalogów, biuletynów, infor matorów i broszur dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku w  2018 r. 
  

 
Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 

miary 
Nakład Cena za 1 szt  

w złotych netto 
 

Łączna wartość  
nakładu  

w złotych netto 
( kol. 4 x 5 ) 

Podatek Vat 
w  % 

Łączna wartość 
zamówień 

brutto 
w zł 

( kol. 6 + 7) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Album "Słupska kolekcja dzieł Stanisława Ignacego 

Witkiewicza – Witkacego" dla siedziby w Słupsku 
(druk) 
Format A4 
Ilość stron: 272 + 4 (okładka) 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura 150 g/m2 
Okładka: twarda,tektura 2,5 mm, grzbiet płaski na dłuższym 
boku, druk oklejki tylko na zewnątrz, kolory 4+4(natomiast 
wewnątrz biała) Ilość kolorów zadruku okładki i środka:4+4. 
klejona i szyta, laminowana 
ISBN 
 

szt 100      
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2. Katalog wystawy czasowej "Obrzędy przejścia (…)" dla 
oddziału w Klukach 
(projekt, sklad, łamanie, druk) 
Format: 22x20 cm 
Ilość stron: 44 + okładka 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: offsetowy 
Gramatura: 180 g/m2 
Okładka: kolor 4+4, gramatura 350 g/m2, rodzaj papieru: karton 
mat. Oprawa szyta, grzbiet na krótszym boku 
ISBN 
 

szt 100      

3. Katalog wystawy czasowej "Zatrzymać czas" + płyta dla 
oddziału w Klukach 
(projekt, sklad, łamanie, druk) 
Format: 20x20 cm 
Ilość stron: 48 + okładka 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: 200 g/m2 
Okładka: twarda-tektura 2,5 mm, folia soft otuch, satynowana i 
błyszcząca+ lakier UV, oklejkaq klejona i szyta 
ISBN 
Płyty z wgrywaną zawartością, opakowanie tektura foliowana z 
zadrukiem. Opakowania osobne. 
 

szt 200      

4. Album MWS dla oddziału w Klukach 
(projekt, sklad, łamanie, druk) 
Format: A4 
Ilość stron: 104 + okładka 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: 200 g/m2 
Okładka: twarda-tektura 2,5 mm, folia soft otuch satynowana + 
lakier UV, oklejka kolor 4+0, grzbiet na dłuższym boku, klejona 
i szyta 
ISBN 
 

szt 200      
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5. Album jubileuszowy MKLP w Swołowie 
(druk) 
Format: szer. 240x220 mm 
Ilość stron: 160 + 4 okładka 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: min. 200 g/m2 
Okładka: twarda, szyta, tektura 2,5 mm, folia soft touch+lakier 
UV, oklejka kolor 4+0 ,grzbiet po krótszym boku 220 mm 
ISBN 
 

szt 200      

6. Książka "Swołowo - historia wsi" 
(druk) 
Format: szer. 220x200 mm 
Ilość stron: 96 + 4 okładka 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: min. 200 g/m2 
Okładka: twarda, szyta, tektura 2,5 mm, folia soft touch+lakier 
UV, oklejka kolor 4+0, grzbiet po krótszym boku 200 mm. 
ISBN 
 

szt 200      
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7. Książka "Ro śliny truj ące Pomorza" dla oddziału w Swołowie 
(druk) 
Format po obcięciu: szer. 200x330 mm 
Ilość stron: 196 + 2 oklejka 
Srodek: 
Rodzaj papieru: papier offsetowy 
Gramatura: 115 g/m2 
MUNKEN PRINT CREAM vol. 1.8 
Liczba stron: 192 
Kolor: 4+4 
Wklejka  bez zadruku 
Rodzaj papieru: papier offsetowy 
Gramatura: 150 g/m2 
MUNKEN PRINT CREAM vol. 1.8 
Liczba stron: 4 
Kolor :0+0 
FALC.1ŁAM 
Oklejka 
Rodzaj papieru: papier offsetowy 
Gramtura: 120 g/m2 
dali jasna kukurydza 
Kolor: 4+1 
Liczba stron: 2 
lakier offsetowy matowy 
lakier jednostronny 
  
Oprawa twarda bez tłoczenia, tektura, 2,5 mm, grzbiet płaski 
  
ISBN 
druk z uwzglednieniem odcienia profilu ICC 
 

szt 150      
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8. Słowińskie zagadki - książeczka dla dzieci dla oddziału w 
Klukach 
(projekt, sklad, łamanie, druk) 
Format: 21x16,5 cm 
Ilośc stron: 32 + 4 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: offsetowy 
Gramatura: 180g/m2 
Okładka: kolor 4+4, gramatura 350 g/m2, rodzaj papieru: karton 
mat, grzbiet po krótszymk boku 
ISBN 
 

szt 150      

9. Informator wystawy "Powrót Polski na mapę świata" dla 
siedziby w Słupsku 
(druk) 
Format: A5 
Ilość stron: 32 + 4 (okładka) 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: 150 g/m2 
Okładka: kolor 4+0, 300 g/m2, oprawa klejona, folia błysk 
ISBN 
 

szt 100      

10. Oferta edukacyjna dla siedziby w Słupsku 
(druk) 
Format: A5 
Ilość stron: 24 (obejmuje również okładkę – nie będzie 
wyróżniona) 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda błysk 
Gramatura: 150 g/m2 
Oprawa: szycie zeszytowe 
(bez wyodrębnionej okładki) 
ISBN 
 

szt 200      



6/7 

 

11. Informator lekcje muzealne dla oddziału w Klukach 
(projekt, skład, druk) 
Format: B5 
Ilość stron: 16 (obejmuje również okładkę) 
Wymiary: wys.176 cm x szer.250mm  
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: 300 g/m2 
Oprawa: szycie zeszytowe 
ISBN 
 

szt 300      

12. Informator "W słowi ńskiej zagrodzie…" dla oddziału w 
Klukach 
(projekt, skład, lamanie, druk) 
Format: A5 
Ilość stron: 12(obejmuje również okładkę) 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: 150 g/m2 
Oprawa: szycie zeszytowe 
ISBN 
 

szt 2 000      

13. Oferta edukacyjna MKLP w Swołowie 
(druk) 
Format: 210x145 mm 
Ilość stron: 32 + 4 (okładka) 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: Artcitic Volume White 
Gramatura: 115 g/m2 
Okładka: liczba stron 4, oprawa kartonowa ekologiczn (szara), 
zeszytowa- grubość min.0,5 mm, szyta, kolor 1+0, grzbiet po 
krótszym boku 145 mm 
ISBN 
 

szt 400      
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14. Biuletyn Słupia - numer specjalny poświęcony zakończeniu 
Wielkiej Wojny dla siedziby w Slupsku 
(druk) 
Format: A4 
Ilość stron: 32 + 4 (okładka) 
Kolor: 4+4 
Rodzaj papieru: kreda mat 
Gramatura: 150 g/m2 
Okładka: kolor 4+4, 300 g/m2, oprawa klejona, folia błysk 
ISSN 
 

szt 100      

RAZEM (łączna cena oferty)     
 

 
Wartość z pozycji RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego. 
Oświadczamy, że usługi objęte niniejszym postępowaniem będą świadczone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapisami umowy. 
Oświadczamy, że zaoferowane ceny obejmują w szczególności koszty projektów, składu, łamania i druku wszystkich wymieniowych w zestawieniu druków  (wszelkie niezbędne 
prace związane z wydrukowaniem każdej pozycji), koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, załadunku, wyładunku, transportu oraz wszystkich innych 
kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Oświadczamy, że ceny  wymienione w niniejszym formularzu cenowym są niezmienne w okresie trwania umowy w 2018 roku. 
 

 

............................... dnia ..........................                                                         .......................................................................... 
      (miejscowość)                                                                                                                                                        (pieczątka i podpis uprawomocnionego        
                                                                                                                                                                                                                                       przedstawiciela Wykonawcy)  


