Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/XII/2011
Dyrektora WOAK z dnia 5 grudnia 2011r.

CENNIK NA ŚWIADCZONE PRZEZ WOAK USŁUGI

I. CENNIK USŁUG WYDAWNICZYCH, KOMPUTEROWYCH I DRUKARSKICH
Redakcja i skład komputerowy tekstu – 1 str. A4
poezja

proza

tekst wydrukowany / napisany odręcznie

tekst dostarczony w formie
elektronicznej

tekst wydrukowany / napisany odręcznie

tekst dostarczony w formie
elektronicznej

7,-

5,-

10,-

7,-

Skład komputerowy gazet / magazynów / informatorów – 1 str. A4
tekst + ilustracje

tekst

tekst wydrukowany / napisany odręcznie + ilustracje
do zeskanowania

tekst i ilustracje dostarczone
w formie elektronicznej

tekst wydrukowany / napisany odręcznie

tekst dostarczony w formie
elektronicznej

12,-

8,-

10,-

7,-

Opracowanie, skład i przygotowanie do druku – 1 str. A4
okładka /
teczka firmowa (A3)

ilustracja

dyplom

list okolicznościowy /
gratulacyjny

pocztówka

na podst. dostarczonej
grafiki
lub bez
grafiki

projekt
grafika

grafika /
fotografia /
rysunek

na podst. dostarczonej
grafiki
lub bez
grafiki

projekt
grafika

tekst z grafiką

2-stronna A5 / składana A4

100,-

300,-

120,-

15,-

30,-

15,-

45,-

Opracowanie, skład i przygotowanie do druku c.d. – 1 str. A4
materiały reklamowe
katalog / afisz
folder
100,-

150,-

plakat

ulotka

zaproszenie

papier
firmowy

wizytówka

identyfikator

bilet

300,-

150,-

200,-

25,-

50,-

25,-

25,-

baner baner logo
na
/ stand
www
70,-

200,- 300,-

Cena
papieru

Rodzaj papieru / folia /
kalka

druk kolorowy A4

druk czarno-biały A4

jednostronny

dwustronny

jednostronny

dwustronny

1,-

2,-

0,50,-

1,-

0,03,-

biały 80g/m2

1,03,-

2,03,-

0,53,-

1,03,-

0,15,-

biały 160g/m2

1,15,-

2,15,-

0,65,-

1,15,-

0,05,-

kolor 80g/m2

1,05,-

2,15,-

0,55,-

1,05,-

0,20,-

kolor 160g/m2

1,20,-

2,20,-

0,70,-

1,20,-

0,70,-

faktura 200 g/m2

1,70,-

2,70,-

1,20,-

1,70,-

1,75,-

foto

2,75,-

-

2,25,-

-

1,50,-

folia do rzutnika

2,50,-

-

2,-

-

0,22,-

kalka

1,22,-

-

0,72,-

-

0,50,-

dekoracyjny

1,50,-

-

1,-

-

0,50,-

samoprzylepny

1,50,-

-

1,-

-

Bezpłatnie udziela się doradztwa w kwestii wyboru opcji druku (kolorowe ksero, druk cyfrowy,
druk laserowy) oraz charakteru wydawnictwa (format, rodzaj papieru, lakieru, szycie / klejenie,
druk w skali szarości, jedno-, dwu- i wielokolorowy).

bindowanie/egz.:
- 3,00 - 5,00 zł
laminowanie
- format A5: 0,50 zł
- format A4: 1,00 zł
do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
II. CENNIK NA KAMPANIE REKLAMOWE
Kampania 1 - miesięczna
Spot 10 sekundowy
czas trwania

Kampania 3 - miesięczna

Spot 15 sekundowy

cena netto czas trwania

Spot 10 sekundowy

cena netto czas trwania

Spot 15 sekundowy

cena netto

czas trwania

cena netto

co 15 minut

300 zł.

co 15 minut

500 zł.

co 15 minut

200 zł.

co 15 minut

350 zł.

co 10 minut

500 zł.

co 10 minut

700 zł.

co 10 minut

350 zł.

co 10 minut

500 zł.

1.500 zł. co 5 minut

800 zł.

co 5 minut

1.000 zł.

co 5 minut

1.000 zł. co 5 minut

do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
III. CENNIK NA WYNAJEM SAL
1. przy ul. Kilińskiego 8
- za wynajem sali do 2 godz. – 200 zł.
- powyżej 2 godz. - 100,00 zł za każdą następną godz.
2. przy ul. Św. Rocha 14 - SPODKI
- za wynajem sali do 2 godz. – 300 zł.
- powyżej 2 godz. – 100 zł. za każdą następną godz.
do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

IV. CENNIK NA WYNAJEM SPRZĘTU
NAGŁOŚNIENIE:
1. Sprzęt nagłośnieniowy systemu JBJ
- nagłośnienie imprezy w Spodkach – 1.000 zł.
- nagłośnienie imprezy poza Spodkami – 1.700 zł.
2. Duży Dynacord
- nagłośnienie imprezy w Spodkach – 500 zł.
- nagłośnienie imprezy poza Spodkami – 700 zł.
3. Mały Dynacord
- nagłośnienie imprezy – 250 zł.
- nagłośnienie imprezy poza Spodkami – 350 zł.
4. Małe nagłośnienie – mikrofon + CD ( sala Różowa)
- nagłośnienie imprezy – 500,00 zł.
RZUTNIK:
1. Rzutnik multimedialny z ekranem
- za 1 godz. – 150 zł.
do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
V. CENNIK NA WYNAJEM SAMOCHODU (przewóz osób)
- za 1 km - 1,50 zł.
- za 1 godz. – 30,00 zł.
do powyższej ceny należy doliczyć 8% podatku VAT
VI. CENNIK NA USŁUGI KSERO
1. Format A4
czarno-białe:
- 0,10 zł. jednostronnie
- 0,20 zł. dwustronnie

2. Format A3
czarno-białe:
- 0,20 zł. jednostronnie
- 0,40 zł. dwustronnie

pełny kolor:
- 2 zł jednostronnie
- 4 zł. dwustronnie

pełny kolor:
- 4 zł. jednostronnie
- 8 zł. dwustronnie

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury dopuszcza możliwość negocjacji cen.

