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ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ CENOWY 

.............................................................................  

 (pieczątka Wykonawcy) 
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1. 

kalendarz książkowy na 2018r. z naniesionym w sposób trwały logo GUS  
i  jednokolorowym napisem: Badania Ankietowe,  Urząd Statystyczny w Gdańsku, 
stat.gov.pl;  format 120 mm x 170 mm +/- 10 mm:, układ tygodniowy na dwóch 
stronach,  miejsce na notatki, oprawa twarda skóropodobna; mix kolorów 

szt. 110    

2. 

torba z folii LDPE typu „market” z zakładkami o grubości min.50 mikronów  
o wymiarach 300 mm x 400 mm +/-10 mm w kolorze białym; z naniesionym  
w sposób trwały logo GUS i jednokolorowym napisem; Badania Ankietowe,  Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, stat.gov.pl 

szt. 500    

3. 

torba z folii LDPE typu „market” z zakładkami o grubości min.50 mikronów  
o wymiarach 400 mm x 500 mm +/-10 mm w kolorze białym, z naniesionym  
w sposób trwały logo GUS i  jednokolorowym napisem: Badania Ankietowe,  Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, stat.gov.pl 

szt. 500    

4. 

długopis aluminiowy typu Touch z końcówką przystosowaną do ekranów 
dotykowych, wyposażony w niebieski wkład; z naniesionym w sposób trwały logo 
GUS i  jednokolorowym napisem: Badania Ankietowe,  Urząd Statystyczny  
w Gdańsku, stat.gov.pl; mix kolorów 

szt. 458    

5. 

długopis aluminiowy typu Lindo, wyposażony w niebieski wkład z naniesionym  
w sposób trwały logo GUS i  jednokolorowym napisem: Badania Ankietowe,  Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, stat.gov.pl; mix kolorów 

szt. 3050    

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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6. 

bawełniana torba zakupowa z długimi uszami o wymiarze szer. 360 mm x 420 
mm+/- 10 mm;  mix kolorów, z naniesionym w sposób trwały logo GUS  
i  jednokolorowym napisem: Badania Ankietowe,  Urząd Statystyczny w Gdańsku, 
stat.gov.pl 

szt. 495    

7. 

ekologiczna torba zakupowa z krótkimi uszami wykonana z materiału non woven 
100g/m2 wymiarze szer.300 mm x 350 mm x gł.75 mm +/- 10mm; mix kolorów,  
z naniesionym w sposób trwały logo GUS i  jednokolorowym napisem: Badania 
Ankietowe,  Urząd Statystyczny w Gdańsku, stat.gov.pl 

szt. 501    

8 

opaska odblaskowa samozaciskowa na rękę z naniesionym w sposób trwały logo 

GUS i  jednokolorowym napisem: Badania Ankietowe,  Urząd Statystyczny  

w Gdańsku, stat.gov.pl umieszczony pod folią odblaskową; budowa opaski: blaszka 

samozaciskowa, zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną, spód wykonany  

z materiału typu flock, wymiar 300 x 30 mm 

szt. 634    

9 

długopis aluminiowy typu Lindo, wyposażony w niebieski wkład z naniesionym  

w sposób trwały logo Urzędu Statystycznego i jednokolorowym napisem:  Urząd 

Statystyczny w Gdańsku – Edukacja Statystyczna; mix kolorów 

szt. 50    

10 

opaska odblaskowa samozaciskowa na rękę z naniesionym w sposób trwały logo 
Urzędu Statystycznego i  jednokolorowym napisem: Urząd Statystyczny w Gdańsku 
– Edukacja Statystyczna umieszczonym pod folią odblaskową; budowa opaski: 
blaszka samozaciskowa, zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną, spód 
wykonany z materiału typu flock, wymiar 300 x 30 mm 

szt. 30    

11 

teczki papierowe kolorowe z gumką formatu A4 z naniesionym w sposób trwały 
logo Urzędu Statystycznego i jednokolorowym nadrukiem: Urząd Statystyczny  
w Gdańsku, gdansk.stat.gov.pl 

szt. 60    

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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12 

notes z długopisem, 70 kartek gładkich, wykonany z surowców wtórnych,  
o wymiarach 100 mm x 150 mm  x 10 mm, z naniesionym w sposób trwały logo 
Urzędu Statystycznego i   jednokolorowym napisem: Urząd Statystyczny w Gdańsku 
– Edukacja Statystyczna 

szt. 50    

13 

smycz z taśmy poliestrowej na szyję o szerokości 10 mm, z naniesionym w sposób 
trwały logo Urzędu Statystycznego i  jednokolorowym napisem: Urząd Statystyczny 
w Gdańsku – Edukacja Statystyczna;  mix kolorów 

szt. 50    

14 

ołówek drewniany z gumką HB, z naniesionym w sposób trwały logo Urzędu 
Statystycznego i jednokolorowym napisem: Urząd Statystyczny w Gdańsku – 
Edukacja Statystyczna 

szt. 100    

15 

długopis aluminiowy typu Lindo, wyposażony w niebieski wkład z naniesionym  
w sposób trwały logo Urzędu Statystycznego i jednokolorowym napisem:  Urząd 
Statystyczny w Gdańsku, gdansk.stat.gov.pl; mix kolorów 

szt. 60    

16 

brelok odblaskowy z karabińczykiem, wykonany z miękkiego plastiku, z naniesionym  
w sposób trwały logo Urzędu Statystycznego i jednokolorowym napisem: Urząd 
Statystyczny w Gdańsku – Edukacja Statystyczna, mix kolorów 

szt. 50    

       

 

Łącznie wartość zamówienia brutto PLN...............................................  

(słownie:...................................................................................................................................................) 

............................................................................ 
 
                               (podpis osoby upoważnionej            
                          do reprezentowania Wykonawcy 

.............................................., dnia ............................................... 
       (miejscowość) 


