
Załącznik do SIWZ  nr 6.2
Formularz kalkulacji cenowej 

LP Opis przedmiotu zamówienia ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. szt. 3

2. szt. 200

Nazwa przedmiotu 
zamówienia j.m. cena jedn. 

brutto zł
wartość brutto 

zł  (kol. 5 x 6)

kalendarz książkowy 
na rok 2014

Format: B 5; Wymiar: około 170 X 240 mm; Układ: czytelny układ graficzny; każdy dzień na 
oddzielnej stronie (sobota i niedziela na jednej);  Objętość: około 360 stron; Papier:  chamois 70-
90g/m2; Druk: szaro-bordowy; Kalendarium 4 języczne: PL, GB, D, RUS,, imieniny i święta, fazy 
księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku; Mapy: na wyklejce z przodu 
mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce: 
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław; Część informacyjna: plan 
roczny  2014, 2015, plan urlopowy, odległości między miastami, Przedstawicielstwa Polski, informacje 
adresowe, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni,rozmiary odzieży, strefy czasowe, plan miesięczny 
na rok 2014 oraz na rok 2015, plan urlopowy na rok 2014 ; miejsce na notatki;  Wykończenie: Oprawa 
twarda , błyszcząca z obszyciem w kolorze brązowym; Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, 
wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników;  wycięcie 
registrów dwurzędowych.

kalendarz książkowy 
na rok 2014

Format : B 5; Wymiar: około 170 x 240 mm; Układ: czytelny układ graficzny; każdy dzień na 
oddzielnej stronie (sobota i niedziela na jednej);  Objętość: około 360 stron; Papier:  biały 70-90g/m2; 
Druk: czarno-niebieski, dni świąteczne - czerwony; Kalendarium 4 języczne: PL, GB, D, RUS; 
imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku; 
Mapy: na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa Polski, dodatkowo 2 strony z 
mapami miasta Szczecina i Warszawy; Część informacyjna: plan roczny 2014, 2015, plan urlopowy na 
2014 rok, 1 strona z kalendarium trzy letnim (2013, 2014, 2015); 1 strona skorowidz teleadresowy  
KWP w Szczecinie(zdjęcie); miejsce na notatki;  Wykończenie: Oprawa twarda, okleina lakierowana 
kolor granatowy z logo Policji, ( zdjęcie); Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony 
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze białym, perforacja narożników;  wycięcie registrów 
dwurzędowych.        Przykładowe zdjęcia:                                                                            



3. szt. 84

4. szt. 120

5. szt. 220

kalendarz książkowy 
na rok 2014

Format: A 4; Wymiar: około 210 X 261 mm; Układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień 
na rozkładówce);  Objętość: około 80 stron; Papier:  chamois 70-90g/m2; Druk: szaro-bordowy; 
Kalendarium 4 języczne: PL, GB, D, RUS,, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, 
na dole kalendarium plan całego roku; Mapy: na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu 
mapa Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, 
Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław; Część informacyjna: plan roczny  2014, 2015, plan urlopowy, 
odległości między miastami, Przedstawicielstwa Polski, informacje adresowe, tel. numery kierunkowe, 
kalendarz stuletni,rozmiary odzieży, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2014 oraz na rok 2015, plan 
urlopowy na rok 2014 ; miejsce na notatki;  Wykończenie: Oprawa błyszcząca z tłoczonym logo CBŚ z 
obszyciem w kolorze granatowym; Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, 
tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników;  wycięcie registrów 
dwurzędowych. Przykładowe zdjęcie:

kalendarz stojący na 
biurko na rok 2014

oprawa spiralna; druk jednostronny; 60 kartek; kalendarium tygodniowe na jednej stronie z imieninami; 
wersja polsko-angielska; w rogu skrócony kalendarzyk trzech miesięcy; wymiar kalendarza około 
150x290mm; Papier:  biały 70-90g/m2 ; podstawka składana o profilu trójkątnym; strona tytułowa z logo 
Policji. Przykładowe zdjęcie: 

kalendarz trójdzielny 
na rok 2014

składany; okienko ruchome ; kalendarium z imieninami; wersja polsko – angielska; daty czytelne z 
daleka; główka lakierowana z efektem wypukłości ze zdjęciem KWP w Szczecinie; wymiar kalendarza 
około 330x800mm. Przykładowe zdjęcie:



6. szt. 46

7. ryza 10

8. ryza 100

Razem wartość brutto zł.

......................................... ..........................................
Miejscowość, data

kalendarz trójdzielny 
na rok 2014

składany; okienko ruchome ; kalendarium z imieninami; wersja polsko – angielska; daty czytelne z 
daleka; główka lakierowana z efektem wypukłości z logo CBŚ KGP; wymiar kalendarza około 
300x800mm. Przykładowe zdjęcie:

kalendarz podkładowy 
na rok 2014

planer tygodniowy na dole podkładu;  kalendarz bieżący z lewej strony i kalendarz na rok następny z 
prawej strony; w górnej części podkładu logo Policji wraz z adresem KWP w Szczecinie; na środku 
liniatura w kratkę na zapiski; papier offset około 80g/m2; format 40x60cm; ilość kart około 52; dolny 
długi bok klejony; kolorystyka granatowo – czerwona; z  przezroczystą listwą zabezpieczającą przed 
zaginaniem rogów. Przykładowe zdjęcie:

kalendarz podkładowy 
na rok 2014

planer tygodniowy na dole podkładu;  kalendarz bieżący z lewej strony i kalendarz na rok następny z 
prawej strony; w górnej części podkładu logo Policji wraz z adresem KWP w Szczecinie; na środku 
liniatura w kratkę na zapiski; papier offset około 80g/m2; format 40x60cm;  ilość kart około 52; dolny 
długi bok klejony; kolorystyka granatowo – czerwona. Przykładowe zdjęcie:

(podpis (y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis 

pełnomocnika wykonawców)


	kalendarze

