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KALKULACJA CENOWA - PAKIET I  

 

Składając ofertę w przetargu pn: 

Wydruk i dostawa druków szkolnictwa wyższego oraz druków dokumentujących 

przebieg studiów. 

Pakiet I – dyplomy, świadectwa, druki dokumentujące przebieg studiów 

Pakiet II – dyplomy uczelniane ukończenia studiów wyższych. 

 
 Wypełnia Wykonawca 

Lp. Nazwa druku j.m. 
Ilość j. 

m. 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

kol. 4 x kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

1 dyplom doktora -  oryginał szt. 155   

2 dyplom doktora -  odpis szt. 155   

3 dyplom doktora -  a/a szt. 155   

4 
dyplom doktora -  w języku 
angielskim szt. 65   

5 dyplom doktora hab. - oryginał szt. 63   

6 dyplom doktora hab. -  odpis szt. 62   

7 dyplom doktora hab. -  a/a szt. 62   

8 
świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych - oryginał 

szt. 1200   

9 
świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych – odpis i a/a szt. 2400   

10 
świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych  
- odpis w języku angielskim 

szt. 145   

11 świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych - DUPLIKAT 

szt. 76   

12 
Świadectwo ukończenia kursu 
oryginał  

szt. 550   



13 
Świadectwo ukończenia kursu 
a/a  550   

14 Rejestr wydanych legitymacji i 
indeksów 

szt. 16   

15 Dziennik praktyk szt. 200   

16 Teczka do akt studenta szt. 7800   

17 Teczka do akt doktoranta szt. 660   

18 Karta zobowiązań 
(studenta/doktoranta) 

szt. 8100   

19 
Karta zobowiązań 
(studenta/doktoranta) w języku 
angielskim 

szt. 460   

20 Ślubowanie doktoranta szt. 245   

21 Ślubowanie doktoranta w języku 
angielskim 

szt. 70   

22 Ślubowanie studenta szt. 2150   

23 Ślubowanie studenta w języku 
angielskim 

szt. 135   

24 
Okładka na dyplom 
doktora/doktora habilitowanego szt. 356   

25 Okładka na dyplom ukończenia 
studiów wyższych(PRK) 

szt. 7275   

26 Indeks doktoranta szt. 95   

27 Studencka legitymacja 
książeczkowa 

Szt. 70   

A Cena netto (zł) (suma wartości kol. 6)  
…………..…… zł 

B 
Stawka podatku VAT ( …….%) 

(Wpisać % stawkę podatku VAT przyjętą do obliczeń) 

(stawka % podatku VAT x wartość z poz. A) ………………. zł 

C 
Cena ofertowa brutto  

(suma ceny netto poz. A i wartości podatku VAT poz. B).  
Wartość należy przenieść do Formularza ofertowego ……..………..…zł 
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     (miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

        do podejmowania zobowiązań) 

 
 


