
Załącznik nr 1 do SIWZ

CZĘŚĆ 1

L.p. rodzaj druku
nazwa robocza nadana przez 

Zamawiajacego
format papier gramatura opis ilość  stron nakład (szt.)

przybliżony 

termin realizacji 

rodzaj wersji 

(podstawowa / 

opcjonalna)

Cena jedn. netto (za 

1 szt.) wersja 

podstawowa/opcja 

[zł]

Wartość netto 

wersja podstawowa 

/ opcja (kol. 9 x 12) 

[zł]

Stawka VAT (%)
Kwota VAT (kol. 

13x14) [zł]

Wartość brutto 

oferty wyłącznie  

wersja 

podstawowa (kol. 

13+15) [zł]

Wartość oferty 

brutto wersja 

podstawowa 

łącznie z opcjami 

(13+15) [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Multi Offset -  wkład                                                

Multi Offset  - okładka 
130 g/200 g

wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original -  wkład                                         

Multi Disign Original - okładka 
140 g/190 g opcja x

Multi Offset -  wkład

Multi Offset  - okładka 
140 g/190 g

wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original - wkład

Multi Disign Original - okładka 130 g/200 g
opcja x

Multi Offset -  wkład

Multi Offset  - okładka 
140 g/190 g

wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original - wkład

Multi Disign Original - okładka
130 g/200 g opcja x

druk Gmund Cotton linen cream 300 g 
wersja 

podstawowa
x

tłoczenie Gmund Heidi used white 330 g opcja x

lakierowanie wybiórcze, tłoczenie* - opcja x

druk Gmund Cotton linen cream 220 g
wersja 

podstawowa
x

lakierowanie wybiórcze, tłoczenie* - opcja x

1.6. plakat MN! A1 Multi Art. Silk 200 g druk 4+0 100 Październik
wersja 

podstawowa

1.7. plakat Młodzieżowa Rada Muzeum A1 Multi Art. Silk 200 g druk 4+0 100
Październik / 

listopad

wersja 

podstawowa

1.8. plakat Otwarcie A1 Multi Art. Silk 200 g druk 4+0 200 Lipiec
wersja 

podstawowa

1.9. plakat inne druki A1 Multi Art. Silk 200 g druk 4+0 100 w ciągu roku
wersja 

podstawowa

Multi Offset 140 g
wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original 130 g opcja x

Multi Offset 140 g
wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original 130 g opcja x

Multi Offset -  wkład

Multi Offset  - okładka 
140 g/190 g              

wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original - wkład

Multi Disign Original - okładka
130 g/200 g opcja x

1.13. ulotka / mapa ulotka_mapa Szlak Legionów
A1 składana do 

A5
G-PRINT 100 g druk 4+4 2000 lipiec

wersja 

podstawowa

Multi Offset 140 g
wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original 130 g opcja x

Multi Offset 140 g
wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original 130 g opcja x

Multi Offset 140 g
wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original 130 g opcja x

Multi Offset 140 g
wersja 

podstawowa
x

Multi Disign Original 130 g opcja x

karton jednostronny alfa upside 300 g
wersja 

podstawowa
x

Multi Card 350 g opcja x

lakierowanie wybiórcze, tłoczenie* - opcja x

Razem: - - 0 0

1.1. broszura
broszura ogólnomuzealna + mapa 

(skrzydełko)

A5 + 2 x 

skrzydełko 

druk 4+4, szycie zeszytowe po dłuższym 

boku, okładka ze skrzydełkami 

szerokimi - przednim i tylnym

okładka 4+4

20 40000 lipiec

2000 czerwiec 

1.3. broszura
broszura wystawa stała + mapa 

(skrzydełka)

A5 +  2 x 

skrzydełko

druk 4+4, szycie zeszytowe po dłuższym 

boku, okładka ze skrzydełkami 

szerokimi - przednim i tylnym

okładka 4+4

28+okładka 40000 lipiec

1.2. folder Folder lekcji A5
druk 4+4, szycie zeszytowe po dłuższym 

boku,okładka 4+4
20

1.10. broszura program otwarcia A5 druk 4+4 - szycie zeszytowe ok. 16 + 4 1000 Lipiec / sierpnień

zaproszenia zaproszenia Otwarcie A61.4. 4+4 4000 lipiec

1.5. 4+4zaproszenia zaproszenia Zjazd Marek od A5 do A6 500 październik

1.12. broszura broszura do ścieżki rodzinnej

A5 + zakładka + 

zakładki 

wewnętrzne 

druk 4+4, okładka z 2 szerokimi 

skrzydełkami- przednie i tylne, szyta 

zeszytowo po dłuższym boku, wkład ze 

skrzydełkiem szerokim po prawej 

stronie - 8-10 szt.  

40 + 

okładka  4
10000 czerwiec/ lipiec

1000 październik1.11. broszura broszura Zjazd Marek A5 druk 4+4 - szycie zeszytowe 16 + 4

1.15. ulotka Młodzieżowa Rada Muzeum
A4 do DL 

składana
druk 4+4 500 czerwiec/lipiec

1.14. ulotka ulotka MN!
A4 do DL 

składana
druk 4+4 4000 Październik

druk 4+1 (3 rodzaje po 76500)

500 wrzesień

1.17. ulotka

Oferta dla Niepodległej (oferta 

muzealna + oferta dla Miejsca 

Spotkań)

A4 do DL 

składana
druk 4 + 4 500 lipiec / sierpnień

1.16. ulotka Program dla rodzin 
A4 do DL 

składana
druk 4 + 4

A6MN! + Specyfika Envelo!pocztówki

*należy podać cenę tylko za dodadtkową usługę, niezależnie od rodzaju papieru na którym będziemy drukować

1.18. 230000 wrzesień



CZĘŚĆ 2

L.p. rodzaj druku
nazwa robocza nadana przez 

Zamawiajacego
format papier gramatura opis ilość  stron nakład (szt.)

przybliżony 

termin realizacji 

rodzaj wersji 

(podstawowa / 

opcjonalna)

Cena jedn. netto (za 

1 szt.) wersja 

podstawowa/opcja 

[zł]

Wartość netto 

wersja podstawowa 

/ opcja (kol. 9 x 12) 

[zł]

Stawka VAT
Kwota VAT (kol. 

13x14) [zł]

Wartość brutto 

oferty wyłącznie  

wersja 

podstawowa (kol. 

13+15) [zł]

Wartość oferty 

brutto wersja 

podstawowa 

łącznie z opcjami 

(13+15) [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.1.
wizytówki wizytówki standard Multi Art. Silk + folia soft tuoch 350 g 4+4 (60 wzorów) - 15000 lipiec

wersja 

podstawowa x

2.2.

wydawnictwa 

specjalne/ 

okolicznościow

e

Olimpiada 200 x 250
Alto satin naturel - okładka                                                

Multi Disign Original - wkład 

300g,                    

130g

druk 4+4, oprawa klejona,

okładka 4 + 0

40 + 

Okładka  4
1000

sierpnień / 

wrzesień

wersja 

podstawowa

x

2.3.

wydawnictwa 

specjalne/okoli

cznościowe

KNH 200 x 250
Alto satin naturel - okładka                                                

Multi Disign Original - wkład 

300g,                       

130g
druk 4+4, oprawa klejona, okładka

40 + 

Okładka 4
600

wrzesień / 

pazdziernik 

wersja 

podstawowa
x

2.4.

Zeszyt zeszyty historyczne

B5 

(max.170x240, 

165x235)

Multi Offset -  wkład                                                       

Multi Offset -  okładka  

130 g                     

350g

druk 4+4, oprawa klejona, okładka 

zakrywająca, 

okładka 4 + 0

40 + 

Okładka 4 
8000

czerwiec 

/lipiec/październi

k/ grudzień 

wersja 

podstawowa
x

2.5.

Plakat 2 Wielość rzeczywistości 50 x 50  cm Multi Offset 140 g

druk 4+4 na formacie A1 i docięcie do 

formatu 50 x 50

(4 + 4??)

300 lipiec / sierpień
wersja 

podstawowa
x

2.6.
ulotka / mapa ulotka_mapa Sulejówek

A1 do A5 

składana
Multi Offset/G-PRINT 100 g 500 lipiec / sierpień

wersja 

podstawowa x

Razem: - 0 0

CZĘŚĆ 3

L.p. rodzaj druku
nazwa robocza nadana przez 

Zamawiajacego
format papier gramatura opis ilość  stron nakład (szt.)

przybliżony 

termin realizacji 

rodzaj wersji 

(podstawowa / 

opcjonalna)

Cena jedn. netto (za 

1 szt.) wersja 

podstawowa/opcja 

[zł]

Wartość netto 

wersja podstawowa 

/ opcja (kol. 9 x 12) 

[zł]

Stawka VAT
Kwota VAT (kol. 

13x14) [zł]

Wartość brutto 

oferty wyłącznie  

wersja 

podstawowa (kol. 

13+15) [zł]

Wartość oferty 

brutto wersja 

podstawowa 

łącznie z opcjami 

(13+15) [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

300 g
wersja 

podstawowa x

350 g opcja x

3.2.

Karteczki składane tytułowe

przed 

złożeniem 140 

x 180 mm, po 

złożeniu 140 x 

90 mm

MultiDesign Natural 130g
1+1 ( kolor czarny ), falcowanie na 

środku
1000 czerwiec

wersja 

podstawowa

3.3.

Koperty

przed 

złożeniem:        

180 x 230 mm,      

po złożeniu 

150 x 115 mm

SH Recykling, szary/ szary ( 

Europapier/ Impap )
140g

druk 1+0 (czarny), wykrojnik, 

sztancowanie z bigiem, taśma klejąca 

na zamknięciu koperty

1000 czerwiec
wersja 

podstawowa

3.4. Karta Pracy 
A4 Multi Offset 120 g

Druk 4+4
3000 lipiec / sierpień

wersja 

podstawowa

Razem: -

CZĘŚĆ 4

L.p. rodzaj druku
nazwa robocza nadana przez 

Zamawiajacego
format papier gramatura opis ilość  stron nakład (szt.)

przybliżony 

termin realizacji 

rodzaj wersji 

(podstawowa / 

opcjonalna)

Cena jedn. netto (za 

1 szt.) wersja 

podstawowa/opcja 

[zł]

Wartość netto 

wersja podstawowa 

/ opcja (kol. 9 x 12) 

[zł]

Stawka VAT
Kwota VAT (kol. 

13x14) [zł]

Wartość brutto 

oferty wyłącznie  

wersja 

podstawowa (kol. 

13+15) [zł]

Wartość oferty 

brutto wersja 

podstawowa 

łącznie z opcjami 

(13+15) [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Multi Offset 140 g
wersja 

podstawowa x

Multi Disign Original 130 g
opcja

x

Razem: -

20000 lipiec / sierpień

11 1000 czerwiec

4.1.

kartki do 

stempelków

pomoc edukacyjna do ścieżki 

rodzinnej 
A4 do A5

A4 składane do A5 (kompatybilne z 

książeczką do ścieżki rodzinnej), kolory

3.1.

pocztówki - 

komplety
KNH A6

karton jednostronny alfa upside / 

Multi Card - pocztówki, 
druk 4+1, (11 wzorów) 


