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Zanqdu Wojew6dztwa Lu bu s kiego

z dnia 26 listopada 201 3 roku

Tanqdzenie nr 1I 12013
Dyrektora Lubuskiego oirodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

z dnia 02 grudnia 2013 roku
wprowadzajqcy zmiany doZanqdzenia nr 412012

w sprawie wprowadzenia cennika uslug iwiadczonych
paez Lubuski Oirodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

W Cenniku Uslug Swiadczonych pzez Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia
15 marca 2012 roku stanowiqcego zal4cznik dozarzqdzenianr 4l2}12Dyrektora Lu"buskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca i012 roku w sprawie wprowadzenia cennika za
wykonywane uslugi w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego pzez LODR w Kalsku, wprowadza
siq nastgpujqce zmiany:

1. ust, 3d otzymuje bzmienie:

,,3, Odplatno6ci za uslugi poligraficzne
Na podstawie art, 4, ust. 4, pkt 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.1A.2004. -
prowadzen ia dzialalno6ci wydawniczej, polig rafi cznej,

d) - usfuqi polioraficzne - opracowanie prolektu (skrad komputerovw).

0dplatno66 za projekt (skfad komputerowy) wykonany na komputeze wynosi 50 zl + VAT za 1 godzinq
pracy grafi ka komputerowego.

Za wydruk bialo-czarny 1 strony z drukarki raserowej zreceniodawca placi:

1 egz. format 44 jednostronnie - 0,19 zl + VAT
1 egz. format A4 dwustronnie - 0,35 zl + VAT
1 egz, format A3 jednostronnie - 0,38 zl + VAT
1 egz, format A3 dwustronnie - 0,7221+ VAT

Za wydruk kolorowy 1 strony z drukarki akamentowej i laserowej zleceniodawca zaplaci:

1 egz, format 44 jednostronnie (do 50% zadruku) - 1,S0 zl + VAT
1 egz, format A4 jednostronnie (powy2ej 50% zadruku ) - 2,00 zl + y41
1 egz. format A3 jednostronnie (do 50% zadruku) - 3,00 zl + VAT
1 egz. format A3 jednostronnie (powy2ej b0% zadruku ) - 4,00 zl + VAT"



2. ust 4a otzymuje bzmienie:

,,4 Odplatnoici za reklamv . oqloszenia zamieszczane w wvdawnictwach LODR

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004. -
prowadzen ia dzialalno6ci wydawniczej, polig raficznej.

a) 0dplatno66 za reklamy-ogloszenia zamieszczane w Lubuskich Aktualno5ciach. Rolniczych
oraz w Gazetach Targowych pzyjmowane od pzedsiqbiorstw, firm, podmiotow gospodarczych
wynosi:

OdpfatnoSd za reklamg na calq strong (A4) w Lubuskich Aktualno6ciach Rolniczych
i Gazecie Targowej wewnqtz numeru wynosi:

1 kolor -700 zl + VAT oraz 100 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze,
2 kolory - 830 zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze,
3 kolory - 960 zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze,
4 kolory - '1150 zl + VAT oraz 200 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze.

OdplatnoSc za reklamg na cal4 stronq (A4) w Lubuskich Aktualno6ciach Rolniczych
i Gazecie Targowej na ll, lll i lV stronie okladki wynosi:

1 kolor - 850 zt + VAT oraz 100 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze,
2 kolory - 950 zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze,
3 kolory - 1050 zl + VAT oraz 150 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze,
4 kolory - 1300 zl + VAT oraz200 zl + VAT za projekt graficzny na komputeze.

1 koloze zajmujEc4 mniejszq powiezchnig i jej projekt, cena wynosi proporcjonalnie

Za reklamg kolorowE zajmujqcq powiezchnig nie mniejszq niz format A5 i jej prolekt, cena wynosi
proporcjonalnie mniej. Za reklamq kolorowq mniejszqni2 format A5 ijej projekt, doliczane jest 30% ceny
podstawowej.

Dla klient6w, ktozy zaplacq za calo56 i zlec4 druk reklamy na okres 3-6 miesigcy
(3-6 reklam), udziela sig rabatu w wysoko6ci 1A0/0, powyzej 6 miesiqcy (powy2ej
6 reklam)w wysokoSci 20%rabatu.
Klienci, kt6rzy zdecydujq siq placi6 co miesiqc po ukazaniu sig reklamy, otzymujq rabat odpowiednio za
3-6 miesigcy (3-6 reklam) - 5%,powylej 6 miesigcy (powy2ej 6 reklam) -10%.

W szczegolnych uzasadnionych pnypadkach dyrektor mote udzielic rabatu w innejwysokoSci.

Odplatno6c za artykuly reklamowe (sponsorowane) oraz rabaty - wynoszqgle samo, co za reklamq."

3. ust. 5 otzymuje bzmienie:

"5 OdplatnoSci za miesiecznik - Lubuskie Aktualno6ci Rolnicze.

Na podstawie art, 4, pkt 4, ust. 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
z dnia 22.1 0.2004 . - prowad zen i a dzi alal no6ci wyd awn iczej,

Za reklamg w
mniej,



Odptatno6d za Lubuskie Aktualno$ci Rolnicze wydawane
i Wydawnictw wynosi:

e,ena 1 egz. Lubuskich Aktualno$ci Rolniczych - wynosi 3,33 zl + VAT,
cena 1 pzesylki pocztqwynosi - 2,11 zl + VAT.'

4, Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania.
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