
 

Załącznik nr 4 – specyfikacja materiałów edukacyjnych 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-4/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
Lp. Specyfikacja materiałów edukacyjnych Usługi dodatkowe Opłata stała za 

przygotowanie do 
druku - netto [EUR] 

Cena 
jednostkowa 
netto [EUR] 

Wartość netto [EUR] 
(opłata stała za 

przygotowanie do druku+ 
ilość x cena jednostkowa)  

Podatek VAT 
[%] 

Wartość 
brutto [EUR] 

1 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 25 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

2 książeczki edukacyjne 
pełen kolor, 
format B5, 
okładka kreda 200g 4+4, 
środek 12 stron, offset 120g  4+4, 
zawartość: obrazki, wierszyki, krzyżówki, 
rebusy, zadania, kolorowanki 
ilość 5000 szt. 

      

3 broszura informacyjno-edukacyjna 
pełen kolor, 
format B5, 

      



 

okładka kreda 200g 4+4 
12 stron, offset 120g  4+4 
zawartość: obrazki, informacje, hasła 
ilość 5000 szt. 

4 ołówki drewniane nielakierowane, 
kolor drewno naturalne, 
długość 18 cm, 
nadruk 4 kolory 
ilość 5000 szt. 

      

5 linijka z tworzywa sztucznego, 
długość 30 cm, 
nadruk 8 kolorów, 
ilość 2400 szt. 

      

6 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 10 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

7 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 70 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

8 plakat kolorowy, 
przystosowany do klejenia na słupach 
ogłoszeniowych zewnętrznych, 
format A2, 
ilość 150 szt., 
pełen kolor 
kreda 170g/m2 

wynajem 115 nośników 
(np. słupy 
ogłoszeniowe) w 
centrum Torunia (100 
nośników) oraz w 
autobusach Miejskiego 
Zakładu Komunikacji 
(15 nośników) na okres 
14 dni 
Do obowiązków 
Wykonawcy należy 
uzyskanie niezbędnych 
zgód, pozwoleń na 
rozmieszczenie plakatów, 
jak również rozwieszenie 
plakatów i ich zdjęcie z 

     



 

nośników po upływie 
wyznaczonego terminu. 

9 klasyczny billboard (druk kolorowy 
wielkoformatowy, outdoor)  
format 2,5x5m (zgodny z wymogami 
operatora nośników zewnętrznych), 
materiał do zastosowań zewnętrznych, 
ilość 17 szt., 
pełen kolor, 
druk cyfrowy 

wynajem 17 nośników 
na okres 14 dni 
zlokalizowanych w 
centrum Torunia, w 
pobliżu centrów 
handlowych oraz przy 
drogach o największym 
natężeniu ruchu 
Do obowiązków 
Wykonawcy należy 
uzyskanie niezbędnych 
zgód, pozwoleń na 
rozmieszczenie 
plakatów, jak również 
rozwieszenie plakatów i 
ich zdjęcie z nośników 
po upływie 
wyznaczonego terminu. 

     

10 notesik 
pełen kolor, 
format 110x90mm, 
okładka kreda 200g 4+4, 
środek 50 stron (wyrywane), offset 120g  
4+4, 
ilość 5000 szt. 

      

11 puzzle tradycyjne w opakowaniu foliowym 
format A5 (50-60 elementów) 
ilość 2500 sztuk 
 

      

12 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 25 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

13 torby bawełniane, surówka 100% bawełny 
rozmiar 380x380x60mm, 
długość uszu torby 500mm, 

      



 

nadruk pełen kolor, 
ilość 3500 szt. 

14 ołówki drewniane nielakierowane, 
kolor drewno naturalne, 
długość 18 cm, 
nadruk 4 kolory 
ilość 5000 szt. 

      

15 linijka z tworzywa sztucznego, 
długość 30 cm, 
nadruk 8 kolorów, 
ilość 2400 szt. 

      

16 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 70 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

17 plakat kolorowy, 
przystosowany do klejenia na słupach 
ogłoszeniowych zewnętrznych, 
format A2, 
ilość 150 szt. 
pełen kolor 
kreda 170g/m2 

wynajem 115 nośników 
(np. słupy 
ogłoszeniowe) w 
centrum Torunia (100 
nośników) oraz w 
autobusach Miejskiego 
Zakładu Komunikacji 
(15 nośników) na okres 
14 dni, 
Do obowiązków 
Wykonawcy należy 
uzyskanie niezbędnych 
zgód, pozwoleń na 
rozmieszczenie 
plakatów, jak również 
rozwieszenie plakatów i 
ich zdjęcie z nośników 
po upływie 
wyznaczonego terminu. 

     

18 klasyczny billboard (druk kolorowy 
wielkoformatowy, outdoor)  
format 2,5x5m (zgodny z wymogami 
operatora nośników zewnętrznych), 

wynajem 17 nośników 
na okres 14 dni 
zlokalizowanych w 
centrum Torunia, w 

     



 

materiał do zastosowań zewnętrznych, 
ilość 17 szt., 
pełen kolor, 
druk cyfrowy 

pobliżu centrów 
handlowych oraz przy 
drogach o największym 
natężeniu ruchu, 
Do obowiązków 
Wykonawcy należy 
uzyskanie niezbędnych 
zgód, pozwoleń na 
rozmieszczenie 
plakatów, jak również 
rozwieszenie plakatów i 
ich zdjęcie z nośników 
po upływie 
wyznaczonego terminu. 

19 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 10 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

20 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 70 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

21 plakat kolorowy, 
przystosowany do klejenia na słupach 
ogłoszeniowych zewnętrznych, 
format A2, 
ilość 150 szt. 
pełen kolor 
kreda 170g/m2 

wynajem 115 nośników 
(np. słupy 
ogłoszeniowe) w 
centrum Torunia (100 
nośników) oraz w 
autobusach Miejskiego 
Zakładu Komunikacji 
(15 nośników) na okres 
14 dni 
Do obowiązków 
Wykonawcy należy 
uzyskanie niezbędnych 
zgód, pozwoleń na 
rozmieszczenie 
plakatów, jak również 

     



 

rozwieszenie plakatów i 
ich zdjęcie z nośników 
po upływie 
wyznaczonego terminu. 

22 klasyczny billboard (druk kolorowy 
wielkoformatowy, outdoor)  
format 2,5x5m (zgodny z wymogami 
operatora nośników zewnętrznych), 
materiał do zastosowań zewnętrznych, 
ilość 17 szt., 
pełen kolor, 
druk cyfrowy 

wynajem 17 nośników 
na okres 14 dni 
zlokalizowanych w 
centrum Torunia, w 
pobliżu centrów 
handlowych oraz przy 
drogach o największym 
natężeniu ruchu 
Do obowiązków 
Wykonawcy należy 
uzyskanie niezbędnych 
zgód, pozwoleń na 
rozmieszczenie 
plakatów, jak również 
rozwieszenie plakatów i 
ich zdjęcie z nośników 
po upływie 
wyznaczonego terminu. 

     

23 ulotka kolorowa, 
format A5, 
ilość 10 000 szt., 
dwustronna, pełen kolor, 
papier 135 g/m2 

      

24 kredki drewniane nielakierowane, 
kolor drewno naturalne, 
długość 12 cm, 
komplet 6 sztuk kredek kolorowych, 
opakowanie - karton z nadrukiem - pełen 
kolor, 
ilość 1000 kompletów 

      

25 książeczki edukacyjne 
pełen kolor, 
format B5, 
okładka kreda 200g 4+4 
środek 12 stron, offset 120g  4+4 

      



 

zawartość: obrazki, wierszyki, krzyżówki, 
rebusy, zadania, kolorowanki 
ilość 5000 szt. 

RAZEM      

 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ó

w)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 


