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A R K U S Z  A S O R T Y M E N T O W O - C E N O W Y  
 

Lp. Nazwa JM Ilość 
Cena jedn.  

netto (pln) 

Wartość  

netto (pln) 

Stawka 

VAT 

Wartość  

brutto (pln) 

1 

Kalendarz trójdzielny z logo na 2018 r.- Kalendarium druk 2+0 na papierze 

offset 80g/m2. Nazwy miesięcy i dni tygodni w języku polskim. Kalendarium 

winno zawierać imieniny, tło trzech paneli takie samo tworzy kontynuację główki. 

Wymiary kalendarium 86 cm x 31 cm. Główka kalendarza  4+0 lakier UV, papier 

karton 220g/m2 kaszerowany na tekturę falistą 3 warstwową. Wymiary główki 

300mmx210mm, zawiera kolorową grafikę - do ustalenia na etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Na główce logo WCKiK zgodne z załącznikiem A i rok 

2018. Między częściami kalendarza napis: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, tel. 261 845 066, 

adres strony internetowej: www.wckik.pl., hasło: Oddając krew ratujesz życie. Na 

ostatnim panelu umieszczone zostaną adresy TS WCKIK SPZOZ, zgodnie z 

załącznikiem nr B. Plecki druk 2+0 na kartonie 350g/m2. Kalendarz zawiera 

przesuwane okienko wskazujące aktualną datę. Każdy kalendarz pakowany 

osobno w papierową kopertę. Projekt główki, paneli i kalendarium będzie 

wykonany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. Druk 

i wykonanie nastąpi po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 350     
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Kalendarz książkowy z logo na rok 2018. Format 24,5 cm x 17,5 cm, ilość stron 

min. 350 registry miesięczne, układ dzienny, drukowany na papierze chamois. 

Bloki terminarza szyte nićmi. Kapitałka i tasiemka. Perforacja w dolnym rogu 

kalendarza. W kalendarzu winny być: planowanie miesięczne, numer tygodnia, 

dzień tygodnia w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim, imieniny, 

święta i niedziele zaznaczone w kolorze czerwonym, soboty w kolorze szarym, 

numery kierunkowe telefoniczne miast Polski oraz Państw Świata, święta 

ruchome, strefy czasowe, miary i wagi, zamieszczone mapy przedstawiające kraje 

europejskie, odległości pomiędzy najważniejszymi miastami Polski, zintegrowany 

notes teleadresowy, druk czarno-zielony, oprawa duo z eko-skóry w kolorze 

brązowym, zgodnie z załącznikiem nr 4, na kalendarzu tłoczone logo WCKiK, 

zgodne z załącznik nr 5. Pod logotypem zostanie umieszczona wytłoczona nazwa 

WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA 

SPZOZ a także rok 2018, odporna na ścieranie, trzecia strona kalendarza musi 

zawierać adres i dane WCKiK zgodne z załącznikiem nr 3 oraz logo WCKiK zał.  

A. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 5 rodzajów kalendarzy, z 

których Zamawiający wybierze 1. Projekt będzie wykonany przez wykonawcę wg 

wzoru zamawiającego i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. Druk 

nastąpi po całkowitej akceptacji Zamawiającego. 

szt. 100     
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Plakat informacyjny: o wymiarach A3 (297 x 420 mm) Papier kredowy 

błyszczący o gramaturze 120-150g/m2 Plakat powinien zawierać kolorową grafikę 

- do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia oraz informacje zawarte 

w załączniku Nr F. Projekt graficzny będzie wykonany przez wykonawcę wg 

wzoru zamawiającego i przedstawiony do akceptacji. Druk i wykonanie nastąpi po 

całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 1000    
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Kartka świąteczna: Kartki świąteczne składane: 100 szt. Bożonarodzeniowe 

format po złożeniu 13,5 cx 13,5 (+/- 10%) okładka: laserowo wycięty motyw 

świąt bożego narodzenia wkładka w kolorze kontrastowym do okładki, wkładka z 

wydrukowanymi życzeniami zabezpieczona przed wypadaniem i 100 szt. 

Wielkanocne zawierające symbolikę typową dla świąt. Z przodu kartki tematyka 

świąteczna, w środku życzenia świąteczne rozpoczynające się od napisu 

,,Dyrekcja oraz Pracownicy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa SPZOZ  ….” oraz logo WCKiK SPZOZ załącznik Nr A. Każda 

kartka pakowana osobno w kopertę dopasowaną wielkością do kartki. Kartka 

wielkanocna wielkość po złożeniu 16,3cmx11,7cm +/- 10%.  

Z przodu kartki tematyka świąteczna, w środku życzenia świąteczne 

rozpoczynające się od napisu ,,Dyrekcja oraz Pracownicy Wojskowego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ ….” oraz logo WCKiK SPZOZ 

załącznik Nr A Każda kartka pakowana osobno w kopertę dopasowaną wielkością 

do kartki. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 10 rodzajów kartek, z 

których Zamawiający wybierze 1. Projekt graficzny będzie wykonany przez 

Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. Wykonanie nastąpi 

po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 200     
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Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi WCKiK: okładka sztywna, tekturowa 

1,2 mm, okleina typu Foresy Green Milskim Shantung, kolor zielony ciemny 

matowy, wyklejka biała, papier offset 80g/m2. Okładka - napis: Legitymacja 

HONOROWEGO DAWCY KRWI. Wyśrodkowane logo WCKiK, poniżej 

WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA 

SPZOZ - folia srebrna kładziona na gorąco. Okładka zgodna z załącznikiem Nr 1. 

Tył bez napisów. Wymiary po rozłożeniu: 10,5x14,5 cm, 28 stron bez okładek, 

drukowane na papierze offsetowym 80g/m2, szyte nićmi, wklejane okładki. Część 

wewnętrzna legitymacji zgodna z załącznikiem Nr K. Projekt graficzny będzie 

wykonany przez Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego i przedstawiony do 

akceptacji Zamawiającego. Druk i wykonanie nastąpi po akceptacji przez 

Zamawiającego. 

szt. 2000     
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Teczka reklamowa – okładka twarda 220-310 mm w kolorze zielonym. Na 

środku logotyp zgodny z załącznikiem A w kolorze srebrnym oraz pod logotypem 

napis Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ. Okładka 

twarda, okleina powlekana PVC z narożnikiem i ozdobnym cienkim sznurkiem w 

kolorze: czerwonym i białym (zawiązanym na teczkę). Projekt graficzny będzie 

wykonany przez Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego i przedstawiony do 

akceptacji Zamawiającego. Wykonanie nastąpi po całkowitej akceptacji 

Zamawiającego. 

szt. 100     
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     (data i podpis Wykonawcy) 


