CENNIK USŁUG 2019/2020
dla towarów z katalogu MPM-Quality

ul. Karpacka 24
43-300 Bielsko-Biała, PL
Tel.: +48 33 822-70-08
www.mpm-quality.pl
e-mail: biznes@mpm-quality.com

Niniejszy cennik jest przeznaczony tylko dla towarów zakupionych w MPM-QUALITY Sp. z o.o.
Znakowanie towarów powierzonych + 30%.

Cennik usług jest jedynie orientacyjny, dokładna cena ustalana jest po przesłaniu logo w odpowiednim formacie.

MPM-Quality Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do indywidualnego obliczania cen, warunków i usług dla towarów dostarczanych przez klienta.
W przypadku dostarczenia nierozpakowanych towarów, klient jest obciążany kosztem rozpakowania w wysokości 8,00 zł. za każdą paczkę.
W przypadku zamówień z bardziej czasochłonnym rozpakowaniem usługa będzie naliczana indywidualnie.
U zakázek s vyšší časovou náročností balení bude balné započítáno individuálně.

A TAMPONDRUK NA PRZEDMIOTACH ZE SKÓRY, PAPIERU I PLASTIKU
(NP. DROBNE PLASTIKOWE PRZEDMIOTY, ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE)

(NP. TERMOSY, BIDONY, LATARKI, NOTATNIKI)

A1 MAŁE PRZEDMIOTY >> ZWYKŁA FARBA <<

A2 DUŻE PRZEDMIOTY >> ZWYKŁA FARBA <<

Ilość

1 - 100 szt

1 kolor

2 kolory

3 kolory

ryczałt 60,00 zł ryczałt 100,00 zł ryczałt 150,00 zł

Ilość

1 kolor

2 kolory

1 - 100 szt

ryczałt 75,00 zł

ryczałt 150,00 zł

101 - 300 szt

0,47 zł

0,67 zł

1,07 zł

101 - 300 szt

0,65 zł

0,85 zł

301 - 400 szt

0,40 zł

0,58 zł

0,85 zł

301 - 400 szt

0,58 zł

0,78 zł

401 - 500 szt

0,30 zł

0,47 zł

0,75 zł

401 - 500 szt

0,55 zł

0,75 zł

501 - 1000 szt

0,22 zł

0,38 zł

0,60 zł

501 szt i więcej

0,52 zł

0,72 zł

1001 - 2000 szt

0,18 zł

0,35 zł

0,52 zł

2001 - 5000 szt

0,17 zł

0,32 zł

0,48 zł

5001 szt i więcej

0,15 zł

0,30 zł

0,45 zł
Maksymalna powierzchnia nadruku 65 x 65 mm.

B TAMPONDRUK PRZEDMIOTÓW Z METALU, SZKŁA, GUMY
(NP. DROBNE PLASTIKOWE PRZEDMIOTY, ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE)

(NP. TERMOSY, BIDONY, LATARKI, NOTATNIKI)

B1 MAŁE PRZEDMIOTY >> FARBA Z UTWARDZACZEM <<

B2 DUŻE PRZEDMIOTY >> FARBA Z UTWARDZACZEM <<

Ilość

1 kolor

2 kolory

Ilość

1 kolor

2 kolory

1 - 100 szt

ryczałt 75,00 zł

ryczałt 100,00 zł

1 - 100 szt

ryczałt 75,00 zł

ryczałt 150,00 zł

101 - 300 szt

0,60 zł

0,87 zł

101 - 300 szt

0,90 zł

1,15 zł

301 - 400 szt

0,53 zł

0,78 zł

301 - 400 szt

0,83 zł

1,08 zł

401 - 500 szt

0,43 zł

0,67 zł

401 - 500 szt

0,80 zł

1,05 zł

501 - 1000 szt

0,35 zł

0,58 zł

501 szt i więcej

0,77 zł

1,02 zł

1001 - 2000 szt

0,32 zł

0,55 zł

2001 - 5000 szt

0,30 zł

0,52 zł

5001 szt i więcej

0,28 zł

0,50 zł
Dwukolorowe druki należy wcześniej
skonsultować czy są wykonalne.

Do kwot A1, A2 i B1, B2 doliczyć należy:
- cena za produkcję kliszy – 40,00 zł. / za każdy kolor, w przypadku powtarzającego się tego samego zamówienia nie jest pobierana kolejna
opłata
- przygotowanie technologiczne – 25,00 zł. / za każdy kolor w przypadku wznowienia druku
- w przypadku zmiany koloru przy użyciu tej samej kliszy- 25,00 zł.
Powyższe ceny dotyczą druku na podłożach białych. Przy nadruku kolorowych przedmiotów (czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty i ich odcieni) i wymaganego odcienia PANTONE potrzebny jest poddruk w kolorze białym. Cena poddruku liczona jest jako drugi kolor.
Pakowanie - ważne dla usług A1, A2, B1, B2
• opłata za pakowanie przedmiotów w woreczkach wynosi od
0,03 - 0,30 zł/ szt w zależności od trudności wykonania
• rozpakowywanie i pakowanie towarów zewnętrznych od 0,17
– 0,83 zł/ szt
Druk na dostarczonych towarach + 30% ceny usługi, bez gwarancji na trwałość i odcienie druku.
• możliwość odmówienia usługi

Opłata ekspresowa
OPŁATA EKSPRESOWA może zostać naliczona w przypadku druku w ustalonym terminie w wysokości:
• w ciągu 24 godzin + 50% ceny usługi
• w ciągu 3 dni + 30% ceny usługi
Jeśli zamówienie jest technicznie niewykonalne, zastrzegamy prawo
odmowy takiego zlecenia.

Podane ceny są cenami bez VAT.
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Cennik obowiązuje od września 2019 r.

C1 >> NADRUK NA KUBKACH METODĄ TERMOSUBLIMACJI <<
Ilość

Cena nadruku za 1 szt

1 - 10 szt

6,67 zł

11 - 50 szt

6,17 zł

51 - 100 szt

5,50 zł

101 - 150 szt

4,17 zł

151 szt i więcej

3,67 zł

Do powyższych kwot należy doliczyć:
przygotowanie technologiczne 50,00 zł.

D1 >> PRODUKCJA CYFERBLATU WRAZ Z MONTAŻEM ZEGARÓW <<
Ilość

Cena

1 - 20 szt

15,00 zł

21 - 50 szt

13,33 zł

51 szt i więcej

11,67 zł

Cyferblat pełnokolorowy drukowany jest w technologii ofset lub laser.
Obie technologie nie umożliwiają druku w kolorze złotym i srebrnym.

D2 >> PRODUKCJA TARCZY DO ZEGARKÓW WRAZ Z MONTAŻEM <<
Nadruk na tarczach zegarków wyceniany jest indywidualnie na podstawie logo i typu zegarka.

E1 >> TŁOCZENIA <<
Ilość

Cena

1 - 50 szt

ryczałt 100,00 zł

51 - 500 szt

1,67 zł

Pieczęć

501 - 1000 szt

1,33 zł

1001 - 2000 szt

1,17 zł

2001 szt i więcej

indywidualnie

Wycena pieczęci liczona jest indywidualnie w zależności od jej wielkości i
znakowanego materiału.
Przy wznowieniu tłoczenia koszt pieczęci
nie będzie liczony.

Do powyższych kwot należy doliczyć:
– przygotowanie technologiczne 65,00 zł

F1 >> NADRUK PARASOLI <<
Ilość

1 kolor

2 kolory

3 kolory

1 - 50 szt

4,33 zł

6,33 zł

8,50 zł

51 - 100 szt

3,67 zł

5,67 zł

8,00 zł

101 - 300 szt

3,17 zł

5,00 zł

7,50 zł

301 - 500 szt

2,83 zł

4,83 zł

6,83 zł

501 - 1000 szt

2,33 zł

4,33 zł

6,50 zł

1001 szt i więcej

2,17 zł

3,83 zł

6,00 zł

Taksa manipulacyjna za 1 szt

Stawka za każdych 1000 ściegów

Matryca 1 kolor kosztuje 90,00 zł.
Przy zakupie 1001 szt parasoli – matryca gratis.

G1 >> HAFT <<
Ilość

Przygotowanie technologiczne / szt

1 - 5 szt

3,33 zł

0,83 zł

0,83 zł

6 - 200 szt

GRATIS

0,83 zł

0,83 zł

201 szt i więcej

GRATIS

indywidualnie

indywidualnie

G2 >> CENA PROGRAMU DO HAFTU <<
Stawka 13,30 zł za każdych 1000 ściegów, nie więcej niż 170,00 zł.
Przy powtórnym zamówieniu program do haftu jest gratis.
W przypadku zmiany wysokości haftu cena programu będzie liczona indywidualnie.
Podane ceny są cenami bez VAT.
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H1 >> PIASKOWANIE <<
Cena naliczana jest indywidualnie w zależności od wielkości, rodzaju i typu logo.

I1 >> ZNAKOWANIE LASEREM DŁUGOPISÓW METALOWYCH <<
Ilość

Cena

1 - 10 szt

indywidualnie

11 - 50 szt

0,92 zł

51 - 100 szt

0,82 zł

101 - 300 szt

0,65 zł

301 - 500 szt

0,48 zł

501 - 1000 szt

0,42 zł

1001 - 2000 szt

0,32 zł

2001 szt i więcej

0,25 zł

Do powyższych kwot należy doliczyć:
– przygotowanie technologiczne 40,00 zł (cena może ulec zmianie po przedstawieniu logo)
logo).
Cennik dotyczy długopisów stalowych, z powierzchnią lakierowaną.
Zamówienia wymagające użycia lasera rotacyjnego są kalkulowane indywidualnie.

I2 >> ZNAKOWANIE LASEREM INNYCH PRZEDMIOTÓW <<
Ilość

Cena 2 – 5 cm2

Cena 5,1 – 10 cm2

Cena 10,1 – 15 cm2 Cena 15,1 – 20 cm2

Za następne cm2

1 - 10 szt

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

11 - 100 szt

1,33 zł

2,33 zł

3,33 zł

4,17 zł

indywidualnie

101 - 200 szt

1,25 zł

2,25 zł

3,17 zł

4,00 zł

indywidualnie

201 - 300 szt

1,17 zł

2,17 zł

3,00 zł

3,83 zł

indywidualnie

301 - 500 szt

1,08 zł

2,08 zł

2,92 zł

3,67 zł

indywidualnie

501 szt i więcej

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

Do powyższych kwot należy doliczyć:
– przygotowanie technologiczne 40,00 zł (cena może ulec zmianie po przedstawieniu logo)
Zamówienia wymagające użycia lasera rotacyjnego są kalkulowane indywidualnie.

J1 >> GRAWER MECHANICZNY <<
Cena jest ustalana indywidualnie według trudności motywu, rodzaju i typu materiału.

K1 >> UV NADRUK DROBNYCH PRZEDMIOTÓW <<
Ilość

Cena

Cena łącznie z poddrukiem

1 - 300 szt

0,63 zł

0,83 zł

301 szt i więcej

indywidualnie

indywidualnie

K2 >> UV NADRUK WIĘKSZYCH PRZEDMIOTÓW * <<
Rozmiar przedmiotu

Cena

Cena z poddrukiem

10 - 50 cm

1,15 zł

2,08 zł

51 - 100 cm2

2,32 zł

4,17 zł

2

Do powyższych kwot należy doliczyć:
– przygotowanie technologiczne 75,00 zł (cena może ulec zmianie po przedstawieniu logo)
W przypadku druku kolorowych lub transparentnych przedmiotów wymagany jest poddruk w kolorze białym. Odcień druku może odbiegać od
żądanego koloru PANTONE.
*Druk większych przedmiotów będzie kalkulowany indywidualnie. Cennik jest orientacyjny.

Pakowanie - dotyczy usług E1, F1, G1, G2, H1, I1, I2, J1, K1, K2, L1, L2.
• opłata za pakowanie przedmiotów w woreczkach wynosi od 0,03
- 0,30 zł/ szt w zależności od trudności wykonania
• rozpakowywanie i pakowanie towarów zewnętrznych od 0,17 – 0,83 zł/ szt
• pakowanie żetonów + 0,17 zł/ szt
Druk na dostarczonych towarach + 30% ceny usługi, bez gwarancji na trwałości i odcienia druku.
• możliwość odmówienia usługi
Podane ceny są cenami bez VAT.

Opłata ekspresowa
OPŁATA EKSPRESOWA może zostać naliczona w przypadku druku w ustalonym terminie w wysokości:
• w ciągu 24 godzin + 50% ceny usługi
• w ciągu 3 dni + 30% ceny usługi
Jeśli zamówienie jest technicznie niewykonalne, zastrzegamy prawo
odmowy takiego zlecenia.
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L1 >> EPOKSYDOWA NALEPKA - PEŁNOKOLOROWY NADRUK NA BIAŁYM TLE <<
Ilość

Cena za szt. do 3 cm2

Cena 4 – 7 cm2

Cena 8 – 12 cm2

1- 30 szt

1,00 zł/szt

0,33 zł/cm2

0,32 zł/cm2

31 – 100 szt

0,58 zł/szt

0,18 zł/cm2

0,25 zł/cm2

101 – 300 szt

0,53 zł/szt

0,17 zł/cm2

0,17 zł/cm2

301 – 500 szt

0,52 zł/szt

0,16 zł/cm2

0,16 zł/cm2

501 – 1 000 szt

0,50 zł/szt

0,15 zł/cm2

0,15 zł/cm2

1 001 szt i więcej

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

Ilość

Cena 13 – 20 cm2

Cena 21 – 40 cm2

Cena powyżej 41 cm2

1- 30 szt

0,30 zł/cm2

0,28 zł/cm2

0,27 zł/cm2

31 – 100 szt

0,17 zł/cm2

0,16 zł/cm2.

0,15 zł/cm2

101 – 300 szt

0,16 zł/cm2

0,15 zł/cm2

0,14 zł/cm2

301 – 500 szt

0,15 zł/cm2

0,14 zł/cm2

0,13 zł/cm2

501 – 1 000 szt

0,14 zł/cm2

0,13 zł/cm2

0,12 zł/cm2

1 001 szt i więcej

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

L2 >>EPOKSYDOWA NALEPKA – PEŁNOKOLOROWY DRUK NA KOLOROWYM PODKŁADZIE (ZŁOTY, SREBRNY, PERŁOWY ITD.)<<
Ilość

Cena za szt. do 3 cm2

Cena 4 – 7 cm2

Cena 8 – 12 cm2

1- 30 szt

1,17 zł/szt

0,38 zł/cm2

0,37 zł/cm2

31 – 100 szt

0,75 zł/szt

0,23 zł/cm2

0,22 zł/cm2

101 – 300 szt

0,70 zł/szt

0,22 zł/cm2

0,21 zł/cm2

301 – 500 szt

0,68 zł/szt

0,21 zł/cm2

0,20 zł/cm2

501 – 1 000 szt

0,66 zł/szt

0,20 zł/cm2

0,19 zł/cm2

1 001 szt i więcej

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

Ilość

Cena 13 – 20 cm2

Cena 21 – 40 cm2

Cena powyżej 41 cm2

1- 30 szt

0,35 zł/cm2

0,33 zł/cm2

0,32 zł/cm2

31 – 100 szt

0,22 zł/cm2

0,20 zł/cm2

0,20 zł/cm2

101 – 300 szt

0,20 zł/cm2

0,19 zł/cm2

0,19 zł/cm2

301 – 500 szt

0,19 zł/cm2

0,18 zł/cm2

0,18 zł/cm2

501 – 1 000 szt

0,18 zł/cm2

0,17 zł/cm2

0,17 zł/cm2

1 001 szt i więcej

indywidualnie

indywidualnie

indywidualnie

Przykładowe wyliczenie ceny etykiety na białym podkładzie w ilości 350szt:
Do ceny należy doliczyć:
4,20 cm x 4,30 cm = 18,06 ≐ 19 cm2
-przygotowanie technologiczne 40,00 zł.
19 x 0,15 = 2,85 zł. x 350 szt = 997,50 zł
-przygotowanie graficzne 25,00 zł.
+ 40,00 zł + 25,00 zł = 1062,50 zł
Nietypowe wzory nalepki 3D muszą być konsultowane z MPM-Quality.			
Wizualizacja:
Na towar zakupiony w MPM-Quality klejenie nalepki 3D GRATIS!			
Wielkość powierzchni nalepki jest liczona według realnej wielkości A x B a wynik zaokrąglany do pełnych cm2 w górę.

Grafika
• dwie wizualizacje gratis
• 17,00 zł za kolejną wizualizację
• 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku skomplikowanych prac graficznych
Wytyczne do przesyłania logotypów do znakowania
• materiały drukowane w wektorach – formaty CDR (Corel Draw), Al (Adobe Ilustrator) lub EPS, PDF 		
(Akrobat wektor)
• wszystkie teksty zmienione na krzywe, jeżeli nie są – dołożyć czcionki
• kolory tylko CMYK albo PANTONE, ewentualnie dołożyć logo manual
• materiały wizualne w formacie A4 300 dpi, przestrzeń kolorów RGB lub CMYK w formacie TIF, PSD lub JPG
• nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczone materiały, które nie zostały przetworzone w naszym 		
studiu graficznym i były tylko przekazane do druku (kolory, przejścia itp.)
• do znakowania zupełnie nie nadają się materiały przygotowane w WORD i EXCEL, jesli logotypy zostaną
dostarczone w tych formatach doliczamy pracę grafika według aktualnej stawki godzinowej.
Materiały do reklamy drukowanej, np. ulotek lub plakatów
1. Teksty - napisane w Word lub innym programie tekstowym.
2. Zdjęcia - zapisywane osobno, poza tekstem, w formie cyfrowej, rozdzielczość 300 dpi, przestrzeń kolo		
rów RGBub CMYK, w formacie TIF, PSD lub JPG (bez kompresji lub z minimalną kompresją).
3. Znaki i rysunki - głównie w wektorach (CDR, AI, EPS, PDF), wielkość i rozdzielczość w tym przypadku niema znaczenia.

Podane ceny są cenami bez VAT.
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Pakowanie – dotyczy usług poza C1, D1 a D2.
• opłata za pakowanie przedmiotów w woreczkach wynosi od 0,03 - 0,30 zł/ szt w zależności
od trudności wykonania
• rozpakowywanie i pakowanie towarów
zewnętrznych od 0,17 – 0,83 zł/ szt
• pakowanie żetonów + 0,17 zł/ szt
Druk na dostarczonych towarach + 30% ceny
usługi, bez gwarancji na trwałości i odcienia druku
• możliwość odmówienia usługi
Opłata ekspresowa
OPŁATA EKSPRESOWA może zostać naliczona w przypadku druku w ustalonym terminie w wysokości:
• w ciągu 24 godzin + 50% ceny usługi
• w ciągu 3 dni + 30% ceny usługi
Jeśli zamówienie jest technicznie niewykonalne,
zastrzegamy prawo odmowy takiego zlecenia.
Przechowywanie matryc, pieczęci, klisz i materiałów pomocniczych do znakowania.
Zgodnie z zasadami RODO zastrzegamy sobie prawo do zachowania materiałów przez 2 lata, po tym
okresie zlecenie traktowane jest jako nowe.

Cennik obowiązuje od września 2019 r.

