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KALENDARZE 2020 
 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia przedstawia ofertę na dostawę kalendarzy na 2020 r. Dostawcą 

będzie firma „Partner w Biurze”, dostarczająca również materiały biurowe. 

W ramach oferty dostępne będą następujące kalendarze: 

1. Kalendarz książkowy A6. 

2. Kalendarz książkowy A5 serii: KC, KXC, KF, KBR. 

3. Kalendarz książkowy A4. 

4. Kalendarz trójdzielny. 

5. Kalendarz biurkowy. 

6. Kalendarz blokowy. 

7. Kalendarz jednodzielny. 

8. Kalendarz wieloplanszowy. 

9. Kalendarz planszowy. 

Szczegółowe opisy właściwości zawarte są na stronie 2, natomiast wzory oferowanych kalendarzy oraz ich 

ceny brutto zawarte są na stronach 3 do 6. 

 

W celu dokonania zakupu kalendarzy z prezentowanej oferty należy: 

1. W systemie DAX sporządzić zapotrzebowanie, rodzaj: „Umowa sukcesywna”, wybierając umowę 

sukcesywną „US/19/00007” – „kalendarze 2020”. 

2. Po wybraniu towaru w wierszu zapotrzebowania, w zakładce „Ogólne”: 

a) w polu „Tekst/Nazwa przedmiotu zamówienia” znajduje się opis podstawowych właściwości 

wybranego kalendarza oraz symbole możliwych do wyboru różnych wzorów zgodnych 

z katalogiem: 

 dla kalendarzy książkowych – rodzaj i kolor okładki, 

 dla kalendarzy planszowych, trójdzielnych i jednodzielnych – wzór obrazu, 

 dla kalendarzy blokowych – wzór nadruku; 

b) w polu „Uwagi/Opis przedmiotu zamówienia” należy wpisać wybrane wzory zamawianych 

kalendarzy, np. zamawiając kalendarze planszowe 7 szt. – wpisujemy wzory i ilości: 

A27 – 2 szt., A28 – 3 szt., A30 – 1 szt., A31 – 1 szt. 

Uwaga – jeżeli nie wpiszemy wzorów zamawianych kalendarzy, otrzymamy wzory wybrane 

losowo przez dostawcę. 

3. Wraz z dostawą kalendarzy będzie dostarczona faktura, którą należy niezwłocznie zarejestrować w SOD 

i procedować jako „FAKTURĘ DO UMOWY SUKCESYWNEJ”. 

 

Uwagi dodatkowe. 

Umowa sukcesywna „US/19/00007” – „kalendarze 2020” będzie dostępna w systemie DAX                            

do dnia 20.11.2019 r. W przypadku wymagania konkretnych wzorów kalendarzy zalecamy składanie 

zapotrzebowań do 31.10.2019 r., gdyż w późniejszym terminie mogą wystąpić braki w dostępności 

niektórych wzorów kalendarzy. 
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KALENDARZE 2020 

lp. 
Kod 

towaru 
Nazwa towaru Szczegółowy opis właściwości, oznaczenia dostępnych wzorów 

cena brutto 
zł/szt 

1 007229 
Kalendarz 
książkowy A6 
tygodniowy (KN) 

wymiar 97 x 142 mm; układ tygodniowy; 132 strony; papier Chamois; okładka przeszywana 
i obszywana; przejrzysty układ kalendarium (PL,GB,D,RUS), krótka część informacyjna, 
mapa Polski; bloki szyte nićmi, dwa kolory druku (szary-burgund), kolorowa tasiemka; 
przeszywana, skóropodobna oprawa na tekturze z gąbką umożliwia wykonanie nadruków, 
termoprzebarwialnego tłoczenia i personalizacji laserowej;  
dostępne wzory: KN344, KN346. 

9,70 zł 

2 007231 
Kalendarz 
książkowy A5 
dzienny (KC) 

wymiar 148 x 212 mm; układ dzienny; 324 strony; papier Chamois; okładka obszywana; 
registry drukowane; przejrzysty układ kalendarium (PL,GB,D,RUS), krótka część 
informacyjna, mapa Polski; bloki szyte nićmi, dwa kolory druku (szary-burgund), kolorowa 
zakładka; obszywana, skóropodobna okleina na tekturze z gąbką umożliwia wykonanie 
nadruków, termoprzebarwialnego tłoczenia i personalizacji laserowej;  
dostępne wzory : KC284, KC280, KC283, KC281. 

15,30 zł 

3 007230 
Kalendarz 
książkowy A5 
dzienny (KXC) 

wymiar 148 x 212 mm; układ dzienny; 324 strony; papier Chamois; okładka obszywana, 
zaokrąglone rogi; registry drukowane; przejrzysty układ kalendarium (PL,GB,D,RUS), 
krótka część informacyjna, mapa Polski; bloki szyte nićmi, dwa kolory druku (szary-
burgund), kolorowa tasiemka; obszywana, skóropodobna okleina na tekturze z gąbką 
umożliwia wykonanie nadruków, termoprzebarwialnego tłoczenia i personalizacji laserowej;   
dostępne wzory : KXC292, KXC291, KXC290. 

13,30 zł 

4 007232 
Kalendarz 
książkowy A5 
dzienny (KF) 

wymiar 148 x 212 mm; układ dzienny; 324 strony; papier Chamois; okładka fakturowana; 
registry drukowane; przejrzysty układ kalendarium (PL,GB,D,RUS), krótka część 
informacyjna, mapa Polski; bloki szyte nićmi, dwa kolory druku (szary-burgund), kolorowa 
zakładka; fakturowana okleina z ekoskóry na tekturze z gąbką umożliwia wykonanie 
nadruków, termoprzebarwialnego tłoczenia i personalizacji laserowej; 
dostępne wzory : KF285, KF286, KF290. 

15,30 zł 

5 007233 
Kalendarz 
książkowy A5 
dzienny (KBR) 

wymiar 148 x 212 mm; układ dzienny; 352 strony; papier Chamois; okładka przeszywana i 
obszywana; registry drukowane; przejrzysty układ kalendarium (PL,GB,D,RUS), 
rozbudowana część informacyjna, mapa Polski i Europy; bloki szyte nićmi, dwa kolory 
druku (szary-burgund), kolorowa wstążka w kolorze okleiny; posiada perforację narożników; 
przeszywana, skóropodobna okleina na tekturze z gąbką umożliwia wykonanie nadruków, 
termoprzebarwialnego tłoczenia i personalizacji laserowej;  
dostępne wzory : KBR330, KBR332, KBR335, KBR331, KBR336, KBR333, KBR338, 
KBR337, KBR334. 

17,90 zł 

6 007234 
Kalendarz 
książkowy A4 
tygodniowy (KL) 

wymiar 212 x 292 mm; układ tygodniowy; 144 strony; papier Chamois; okładka 
przeszywana i obszywana, zaokrąglone rogi; registry wycinane; kalendarium 
czterojęzyczne (PL,GB,D,RUS), rozbudowana część informacyjna, kolorowe mapy Polski i 
Europy; bloki szyte nićmi, dwa kolory druku (szary-burgund), kolorowa wstążka 
zharmonizowana z okładką; oprawa ze skóry ekologicznej na tekturze z gąbką, 
przeszywana, termoprzebarwialna, umożliwia wykonanie nadruków, głębokiego tłoczenia i 
personalizacji laserowej;  
dostępne wzory : KL301, KL303, KL304. 

25,70 zł 

7 007235 
Kalendarz 
planszowy (A1) 

wymiar 61 x 86 cm; papier kreda błysk 170 g/m2; kalendarium trójjęzyczne (PL, GB, D) z 
numeracją tygodni; imieniny we wzorach A28, 30, 31; wykończenie: srebrne metalowe 
listwy; dostępne wzory : A27, A28, A30, A31, A32. 

7,60 zł 

8 007236 
Kalendarz 
wieloplanszowy 

wymiar 31,5 x 50 cm; kalendarz składa się z okładki i 12 kart papieru kredowego ze 
zdjęciami i kalendarium; kalendarium trójjęzyczne z numeracją tygodni i imieninami; 
okładka uszlachetniana folią błysk, strony kreda błysk; wykończenie: biała spirala z 
wieszakiem; dostępne wzory : WP118, WP125. 

17,90 zł 

9 007237 
Kalendarz 
trójdzielny 

wymiar 32 x 85,5 cm; wymiar zdjęcia 32 x 22 cm; zdjęcie uszlachetnione folią błysk; 
kalendarium: wymiar 28,5 x 14 cm, czterojęzyczne (PL, GB, D, RUS), z numeracją tygodni i 
imieninami jest przytrzymywane przez kartonowe wypustki, które zapobiegają jego 
odstawaniu od plecków kalendarza; w kalendarium dodatkowo zaznaczone są święta 10. 
państw Unii Europejskiej: Anglii, Austrii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Danii, 
Czech, Słowacji; wykończenie: pasek z czerwonym przesuwanym okienkiem;  
dostępne wzory : T39, T65, T47, T45, T62, T61, T48, T44, T51, T50, T49, T43. 

11,60 zł 

10 007238 
Kalendarz 
jednodzielny 

wymiar 42 x 56 cm; wymiar zdjęcia 42 x 28 cm; zdjęcie uszlachetnione folią błysk; 
kalendarium pięciomiesięczne, czterojęzyczne (PL, GB, D, RUS) z numeracją tygodni i 
imieninami; wykończenie: pasek z czerwonym przesuwanym okienkiem;  
dostępne wzory : JD60, JD43. 

10,45 zł 

11 007239 
Kalendarz 
biurkowy leżący 

wymiar 29,2 x 15,5 cm; na podstawce kartonowej; kalendarium w układzie tygodniowym z 
miejscem do notowania.  
dostępne wzory :  KB048B. 

13,60 zł 

12 007240 
Kalendarz 
blokowy 25k 

wymiar 60 x 41 cm; 25 identycznych kart papieru offsetowego sklejonych wzdłuż dolnego 
boku, na każdej karcie znajduje się kalendarium całego roku i miejsce na notatki;  
dostępne wzory : BLDS 147, BLDS 146. 

11,60 zł 

13 007241 
Kalendarz 
blokowy 50k 

wymiar 60 x 41 cm; 50 identycznych kart papieru offsetowego sklejonych wzdłuż dolnego 
boku, na każdej karcie znajduje się kalendarium całego roku i miejsce na notatki;  
dostępne wzory : BLDM 147, BLDM 146. 

21,50 zł 
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Kalendarz książkowy KC 
A5 - układ dzienny
  cena brutto:  15,30 zł

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

Kalendarz książkowy KXC
A5 - układ dzienny

  cena brutto:  13,30 zł

KXC292 KXC291 KXC290

KC280 KC283 KC281KC284

KN344 KN346

Kalendarz książkowy KN 
A6 - układ tygodniowy

  cena brutto:  9,70 zł

Kalendarz książkowy KF 
A5 - układ dzienny
  cena brutto:  15,30 zł

KF285 KF286 KF290



KALENDARZE KSIĄŻKOWE

Kalendarz książkowy KBR 
A5 - układ dzienny

  cena brutto:  17,90 zł

KBR330 KBR332 KBR335 KBR331

KBR333 KBR338 KBR337 KBR334KBR336

Kalendarz książkowy KL 
A4- układ tygodniowy

  cena brutto:  25,70 zł

KL301 KL303 KL304

Kalendarz biurkowy KB048B  
29,2 x 15,5 cm

KALENDARZE BIURKOWE

  cena brutto:  13,60 zł

Kalendarz blokowy BLD
60 x 41 mm, 25 lub 50 kart

  cena brutto:  11,60 zł

  cena brutto:  21,20 zł

KB048B

25 kart - BLD S 147 
50 kart - BLD M 147

25 kart - BLD S 146 
50 kart - BLD M 146

25 kart 

50 kart 

www.pwbiuro.pl



www.pwbiuro.pl

Kalendarz trójdzielny T
32 x 85,5 cm, główka wypukła

KALENDARZE TRÓJDZIELNE

  cena brutto:  11,60 zł

T39 T65 T47 T45

T62 T61 T48 T44

T44

T51 T50 T49 T43

KALENDARZE JEDNODZIELNE

Kalendarz jednodzielny JD
42 x 56 cm, główka wypukła
  cena brutto:  10,45 zł

JD60 JD43



KALENDARZE PLANSZOWE

www.pwbiuro.pl

Kalendarz planszowy A1 
42 x 56 cm

  cena brutto:  7,60 zł

A27 A28 A30 A31 A32

KALENDARZE WIELOPLANSZOWE

Kalendarz wieloplanszowy WP 
50 x 31,5 cm

  cena brutto:  17,90 zł

WP118 WP125

UWAGA: Oferta  ważna do 27.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i pomyłki drukarskie. 
Materiał stanowi informację handlową i nie może być uznany za ofertę handlową w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu Cywilnego.


