Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 1/X/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Cennik usług świadczonych przez WOAK w Białymstoku

I.

II.

Postanowienia ogólne:
1.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

2.

Dyrektor WOAK w Białymstoku może w uzasadnionych przypadkach zdecydować
o udzieleniu rabatu od ceny wskazanej w niniejszym cenniku.

3.

Cennik obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r.

Wypożyczanie strojów z garderoby ZPiT „Kurpie Zielone”

Strój

Elementy stroju

Kurpiowski
damski –
Puszcza Zielona
Kurpiowski
damski –
Puszcza Zielona
Kurpiowski
męski – Puszcza
Zielona
Kurpiowski
męski – Puszcza
Zielona

III.

- spódnica (kitel)
- fartuch
- wystek
- bluzka
- czółko
- buty trzewiki
- spódnica (kitel)
- fartuch
- wystek
- bluzka
- koszula z czerwoną
wstążką (faforkiem)
- jaka (marynarka)
- spodnie
- buty wysokie
- koszula z czerwoną
wstążką (faforkiem)
- jaka (marynarka)

Cena (obejmuje
wypożyczenie
na okres do 3 dni
kalendarzowych)

130,00 zł

75,00 zł

130,00 zł

75,00 zł

Kaucja
zwrotna

Uwagi

100,00 zł

Za kolejne rozpoczęte
3 dni nalicza się opłatę
dodatkową w wysokości
130,00 zł

100,00 zł

Za kolejne rozpoczęte
3 dni nalicza się opłatę
dodatkową w wysokości
75,00 zł

100,00 zł

Za kolejne rozpoczęte
3 dni nalicza się opłatę
dodatkową w wysokości
130,00 zł

100,00 zł

Za kolejne rozpoczęte
3 dni nalicza się opłatę
dodatkową w wysokości
75,00 zł

Zwiedzanie Alkierza Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”
Usługa
Zwiedzanie wystaw strojów
ludowych, rekwizytów i pamiątek
zespołu z osobą oprowadzającą
Zwiedzanie oraz tańce
i zabawy ludowe

Liczba
uczestników

Czas trwania

Cena biletu
za 1 osobę

do 35 osób

20 minut

3,00 zł

do 35 osób

45 minut

7,00 zł

IV.

V.

Zajęcia edukacyjne „Tańce i zabawy ludowe”
Usługa

Liczba uczestników

Czas trwania

Cena za 1 osobę

Zajęcia edukacyjne
w przedszkolu

do 35 osób

45 minut

7,00 zł

Usługi w zakresie projektowania graficznego, składu, redakcji i korekty
Usługa

Szczegóły

Cena

Gazety i czasopisma
Projekt graficzny
gazety / czasopisma
Skład gazety /
czasopisma

Układ, forma graficzna, typografia, układ szpalt, makieta,
winieta, logo

740,00 zł

Cena za opracowanie i skład 1 strony, dowolny format

65,00 zł

Książki – skład i łamanie

Skład tekstu
Skład stron zaw. tabele,
grafiki, wykresy, zdjęcia
Projekt okładki
Ilustracje, infografiki

Arkusz wydawniczy – bez zdjęć i grafik (ok. 22 stron),
obejmuje przygotowanie projektu układu graficznego
wnętrza książki, propozycję stylu nagłówków i tekstu
prostego, a także sam skład komputerowy w programie
InDesign CS3

120,00 zł

Arkusz wydawniczy (ok. 22 stron)

310,00 zł

Dowolny format książki
W zależności od skomplikowania i kolorystyki

310,00 zł
250,00 zł

Katalogi i foldery
Katalog / folder

Cena za 1 str., dowolny format

Albumy

W zależności od stopnia złożoności projektu

65,00 zł
od 25,00
zł/str.

Ulotki
Projekt graficzny ulotki
Projekt graficzny ulotki

Ulotka dwustronna (kolor 4+4)
Ulotka składana (kolor 4+4)

250,00 zł
440,00 zł

Broszury
Broszura A5
Broszura A4

Projekt graficzny, opracowanie i przygotowanie do druku
Projekt graficzny, opracowanie i przygotowanie do druku

50,00 zł / str.
65,00 zł / str.

Plakaty
Plakat

Koncepcja, kreacja graficzna, poprawki, przygotowanie do
druku

310,00 zł

Korekta tekstu
Korekta – jedno
czytanie
Korekta – dwa czytania

Naniesienie poprawek korektorskich jednego arkusza
wydawniczego (w trybie zaznaczania zmian)
Naniesienie poprawek korektorskich jednego arkusza
wydawniczego

65,00 zł
100,00 zł

Redakcja tekstu

Redakcja tekstu +
dwie korekty tekstu
po składzie i złamaniu

Do dwóch arkuszy wydawniczych

15,00 zł/str.

Powyżej dwóch arkuszy wydawniczych

10,00 zł/str.

Uwagi do tabeli:
Szczegółowa wycena jest wykonywana indywidualnie dla każdego zamówienia.
1 strona = 1800 znaków ze spacjami
arkusz wydawniczy = 40 000 znaków ze spacjami prozy (ok. 22 str.) lub 700 linijek poezji
arkusz drukarski = 16 stron publikacji A5, B5 lub 8 stron publikacji A4, B4
VI.

Kampanie reklamowe na ekranach LED
Długość
spotu

Cena kampanii
tygodniowej

Cena kampanii
dwutygodniowej

Cena kampanii
trzytygodniowej

Cena kampanii
miesięcznej

15 sekund
30 sekund

620,00 zł
1240,00 zł

1170,00 zł
2340,00 zł

1670,00 zł
3340,00 zł

2100,00 zł
4200,00 zł

Uwaga do tabeli: ceny nie obejmują produkcji spotu reklamowego
VII.

Wynajem samochodu Renault Trafic z kierowcą
Usługa

Cena

Przejazd (1 km)
Postój (1 godz.)

1,70 zł
33,00 zł

VIII. Usługi ksero w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 8

IX.

Format papieru

Cena za 1 stronę
w kolorze

Cena za 1 stronę
czarno-białą

A3
A4

3,00 zł
1,00 zł

0,60 zł
0,30 zł

Wynajem sal i wyposażenia w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 8
Zakres usługi

Wynajem sali (bez sprzętu)
Wynajem sali i projektora multimedialnego
Wynajem sali i nagłośnienia (mikrofon i 3 linie)
Wynajem sali, projektora multimedialnego
i nagłośnienia (mikrofon i 3 linie)
Wynajem fortepianu elektronicznego Yamaha

X.

Cena za 1 godzinę
(60 minut)

185,00 zł
250,00 zł
310,00 zł
370,00 zł
185,00 zł

Wynajem sal w budynku WOAK Spodki przy ul. św. Rocha 14
Zakres usługi

Cena

Wynajem sali do 2 godzin (120 minut)
Wynajem sali powyżej 2 godzin (120 minut) – cena
za każdą następną rozpoczętą godzinę (60 minut)

500,00 zł
250,00 zł

XI.

Wynajem wyposażenia budynku WOAK Spodki przy ul. św. Rocha 14
Zakres usługi

Cena

Sprzęt nagłośnieniowy systemu JBL

Wynajem w celu wykorzystania w Spodkach
Wynajem w celu wykorzystania poza Spodkami
przez okres nie dłuższy niż 8 godzin (480 minut)
Wynajem w celu wykorzystania poza Spodkami
przez okres dłuższy niż 8 godzin (480 minut) – cena
za każdą następną rozpoczętą godzinę (60 minut)

ustalana
indywidualnie
2990,00 zł
370,00 zł

Sprzęt nagłośnieniowy systemu PHONIC + małe kolumny JBL

Wynajem w celu wykorzystania w Spodkach

ustalana
indywidualnie

Sprzęt nagłośnieniowy systemu FBT (mały system aktywny)

Wynajem w celu wykorzystania poza Spodkami
przez okres nie dłuższy niż 2 godziny (120 minut)
Wynajem w celu wykorzystania poza Spodkami
przez okres dłuższy niż 2 godziny (120 minut) – cena
za każdą następną rozpoczętą godzinę (60 minut)

495,00 zł
65,00 zł

Projektor multimedialny z ekranem

Wynajem – cena za 1 godzinę (60 minut)

190,00 zł

