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      .................................... dnia  .......................... 

 
  ...................................................................... 
                 Podpis i pieczęć osoby/osób 
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

AZP-240/PN-p30/095/2018 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

„Wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Maksymalna 
szacunkowa 

ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 
(zł) 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Kwota podatku 
VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Siatka typu Mesh  

 druk kolorowy, oczkowana co 50 cm;  

 Zamówienie w turach 

107 m2  

     

2 

Siatka na fronton typu Mesh 18,64x5,13 m 

 druk kolorowy, oczkowana co 50 cm 

 montaż i demontaż na frontonie KUL 
 

1 kpl  

     

3 

Baner  

 baner wylewany 

 druk kolorowy, oczkowany co 50 cm 

 Zamówienie w turach 
 

40 m2  

     

4 
Roll-up 100 (mechanizm z grafiką)  

 grafika druk kolorowy na banerze do roll-up’ów 100x200 
15 szt.  
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cm 

 mechanizm: 100x200 cm aluminiowa, stabilna 
konstrukcja, składane nogi,  

 montaż w 30 sekund, górna listwa wsuwowa, idealna 
wytrzymałość i prosty montaż; kolor srebrny;  

 etui: podwójne, czarne; montaż grafiki na mechanizmie 

 Zamówienie w turach 

5 

Roll-up  85 (mechanizm z grafiką)  

 grafika druk kolorowy na banerze do roll-up’ów 85x200 
cm 

 mechanizm: 85x200 cm aluminiowa, stabilna konstrukcja, 
składane nogi,  

 montaż w 30 sekund, górna listwa wsuwowa, idealna 
wytrzymałość i prosty montaż; kolor srebrny;  

 etui: podwójne, czarne; montaż grafiki na mechanizmie 

 Zamówienie w turach 

15 szt.  

     

6 

Grafika 100 z demontażem i montażem  

 grafika druk kolorowy na banerze do roll-up’ów 100x200 
cm 

10 szt.  

     

7 

Grafika 85 z demontażem i montażem  

 grafika druk kolorowy na banerze do roll-up’ów 85x200 
cm 

10 szt.  

     

8 

Ścianka wystawiennicza 

 Łukowa ścianka tekstylna 

 Konstrukcja składa się z aluminiowych profili łączonych ze 
sobą na specjalne zatrzaski. Medium to tkanina 
poliestrowa kalandrowana, zadrukowana w technologi 
ekologicznej sublimacji. Grafika umieszczona z dwóch 
stron ścianki. Szybki czas rozłożenia bez wykorzystywania 
narzędzi  

 Kompletny zestaw zawiera składaną konstrukcję, grafikę 
dwustronną  oraz torbę transportową 

 system pozwala na prezentację grafiki drukowanej na 
tkaninie, którą naciąga się na ramę/konstrukcję i zapina 
na zamek błyskawiczny 

 wymiary: 2380x2350 

2 szt.  
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Ścianka wystawiennicza 

 Łukowa ścianka tekstylna 

 Konstrukcja składa się z aluminiowych profili łączonych ze 
sobą na specjalne zatrzaski. Medium to tkanina 
poliestrowa kalandrowana, zadrukowana w technologii 
ekologicznej sublimacji. Grafika umieszczona z dwóch 
stron ścianki. Szybki czas rozłożenia bez wykorzystywania 
narzędzi  

 Kompletny zestaw zawiera składaną konstrukcję, grafikę 
dwustronną  oraz torbę transportową 

 system pozwala na prezentację grafiki drukowanej na 
tkaninie, którą naciąga się na ramę/konstrukcję i zapina 
na zamek błyskawiczny 

 wymiary: 2380x2950 
 

1 szt.  

     

10 

Ścianka wystawiennicza 

 Łukowa ścianka tekstylna 

 Konstrukcja składa się z aluminiowych profili łączonych ze 
sobą na specjalne zatrzaski. Medium to tkanina 
poliestrowa kalandrowana, zadrukowana w technologii 
ekologicznej sublimacji. Grafika umieszczona z dwóch 
stron ścianki. Szybki czas rozłożenia bez wykorzystywania 
narzędzi  

 Kompletny zestaw zawiera składaną konstrukcję, grafikę 
dwustronną  oraz torbę transportową 

 system pozwala na prezentację grafiki drukowanej na 
tkaninie, którą naciąga się na ramę/konstrukcję i zapina 
na zamek błyskawiczny 

 wymiary: 2380x5950 
 

1 szt.  

     

11 

Grafika dwustronna  do ścianki tekstylnej 

 grafiki drukowanej na tkaninie, którą naciąga się na 
ramę/konstrukcję i zapina na zamek błyskawiczny 

 wymiary: 2380x2350 
 

1 szt.  
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Grafika dwustronna  do ścianki tekstylnej 

 grafiki drukowanej na tkaninie, którą naciąga się na 
ramę/konstrukcję i zapina na zamek błyskawiczny 

 wymiary: 2380x2950 

1 szt.  

     

13 

Grafika dwustronna  do ścianki tekstylnej 

 grafiki drukowanej na tkaninie, którą naciąga się na 
ramę/konstrukcję i zapina na zamek błyskawiczny 

 wymiary: 2380x5950 
 

1 szt.  

     

14 

Grafika z nadrukiem UV na PCV 

 PCV 3 mm 

 Zamówienie w turach 

20 m2  

     

15 Metr bieżący docinania formatów mniejszych niż format  B2 1 m2  

     

16 

Grafika z nadrukiem UV na PCV 

 PCV  5 mm 

 Zamówienie w turach  
 

10  m2  

     

17 

Grafika z nadrukiem UV na PCV 

 PCV  8 mm 

 Zamówienie w turach  
 

 

20 m2  

     

 
18 

Grafika z nadrukiem UV na blasze 

 Blacha  ocynkowana lakierowana 

 Zamówienie w turach 

20 m2  

     

19 
Grafika z nadrukiem UV na aluminium 

 aluminium 

 Zamówienie w turach 

10 m2  

     

20 
Grafika z nadrukiem UV na folii z wyklejeniem 

 Zamówienie w turach 
10 m2  

     

21 Grafika z nadrukiem UV na folii z wyklejeniem 20 m2       
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 folia klejonej na podłodze z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed ścieraniem i wycinaniem kształtów 

 Zamówienie w turach 
 

22 

Grafika z nadrukiem UV szkle hartowanym 4 mm 

 Zamówienie w turach 
 

50 m2  

     

23 

Grafika z nadrukiem UV szkle hartowanym 8 mm 

 Zamówienie w turach 
 

 

30 m2  

     

24 

Grafika z nadrukiem UV szkle hartowanym 4 mm 

 Zamówienie w turach 
 

20 m2  

     

25 

Montaż tafli szklanej do ściany, cztery otwory + dystanse, 
cena za kpl 

 Zamówienie w turach 
 

20 kpl.  

     

26 

Stojak na ulotki z oznakowaniem 

 materiał aluminium i pleksi  ok. 200x50x8 cm  

 
 

1 szt.  

     

27 

Wydruki na bilbordy i klejenie na istniejących tablicach na 
terenie Lublina  

 Zamówienie w turach nie mniejszych niż 12 m2 
 

100 m 2  

     

28 

System plenerowy 

 System aluminiowy anodowany wysokość 2 m, pod 
plansze max 100x170cm, z krążkami stabilizującymi przy 
ustalonej szerokości 80-100 wysokość można dowolnie 
przesuwać, System można łączyć ze sobą pod kątem co 
45, 90,135, 180 stopni 

4 kpl.  
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 Zamówienie w turach 
 

29 

Flagi 

 Flagi  1,5x4m z tunelem na górze i plastikowymi 
karabińczykami  druk full kolor 

 

10 szt.  

     

30 

Flagi  

 Flagi  szyte pod wymiar z tunelami druk full kolor 

 Zamówienie w turach 

300 m2  

     

RAZEM:    

CENA 
OFERTOWA 

NETTO 

WARTOŚĆ 
PODATKU  

VAT 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

Elementy graficzne zostaną określone przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Projekt graficzny w postaci wysokorozdzielczego PDF. Realizacja po akceptacji Zamawiającego. 
Druk kolorowy. 
 


