Wyciąg z załącznika do Zarządzenia nr 3/2020
Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: DAP.0201.5.2020

Cennik usług
świadczonych w Archiwum Państwowym w Toruniu
i Oddziale we Włocławku

Stawki podstawowe cen za usługi

1. Reprodukcje:
A. kserokopie z oryginału lub wydruk kopii cyfrowej:
- monochromatyczne:
 format A4 – 1,00 zł
 format A3 – 1,50 zł
- wydruki wielobarwne:
 format A4 – 3,00 zł
 format A3 – 4,00 zł
B. fotografowanie
- wykonanie fotografii cyfrowej do wielkości formatu A3:
 rozdzielczości 300 ppi – 2,00 zł
 rozdzielczości 600 ppi – 3,00 zł
- wykonanie fotografii cyfrowej od formatu A3 do A1:
 rozdzielczości do 300 ppi – 10,00 zł
C. skanowanie
- wykonanie skanu do wielkości formatu A3:
 rozdzielczości 300 ppi – 2,00 zł
 rozdzielczości 600 ppi – 3,00 zł
- wykonanie skanu od formatu A3 do A1:
 rozdzielczości do 300 ppi – 10,00 zł
Wykonanie skanu z kopii cyfrowej jest bezpłatne.

2. Odpisy i wypisy (Ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony w standardzie 1800
znaków ze spacjami):
- z dokumentów w języku polskim:
 odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu – 20,00 zł
 odpisy (wypisy) z rękopisu – 30,00 zł
- z dokumentów w języku obcym:
 odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu – 30,00 zł
 odpisy (wypisy) z rękopisu – 40,00 zł
3. Informacja archiwalna
wyszukiwanie informacji i danych, kwerendy z materiałów archiwalnych (za każde
rozpoczęte 0,5 h):
- z dokumentów w języku polskim:
 z druku lub maszynopisu – 20,00 zł
 z rękopisu – 30,00 zł
- z dokumentów w języku obcym:
 z druku lub maszynopisu – 30,00 zł
 z rękopisu – 40,00 zł
4. wyszukiwanie informacji i danych, kwerendy osobowo – płacowe:
- wykonanie odpisu ze świadectwa pracy – 20,00 zł
- wykonanie kserokopii świadectwa pracy – 10,00 zł
- wykonanie 1 kserokopii z dokumentacji osobowo – płacowej:
 format A4 – 1,00 zł
 format A3 – 1,50 zł
- wykonanie rocznych wyciągów z list płac – 2 ,00 zł
5. Reprodukcje dostarczane są:
- w postaci papierowej poprzez:
 pocztę tradycyjną
 odbiór osobisty,
- w postaci cyfrowej poprzez:
 pocztę elektroniczną
 udostępnienie linku do serwera Archiwum
 nagranie na nośnik Zamawiającego usługę,
Za dostarczenie w inny sposób niż podane wyżej pobierane są opłaty:
- wysyłka pocztą tradycyjną w postaci paczki – w wysokości kosztu nadania
paczki
- nagranie kopii cyfrowej na nośnik Archiwum – 2,00 zł.
6. Dopuszczalne jest wykonywanie przez Archiwum Państwowe w Toruniu innych
usług nie wymienionych w Cenniku, nie przekraczających zakresu działania Archiwum

określonego w Statucie lub usług wymienionych w Cenniku w sposób niestandardowy na
specjalne zamówienie. Dla wykonania takich usług niezbędne jest określenie zakresu
prac oraz ceny w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Cennika.
Cennik wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Cennika usług świadczonych
w Archiwum Państwowym w Toruniu
i Oddziale we Włocławku

Umowa

zawarta w Toruniu w dniu……………..
pomiędzy:
Dyrektorem Beatą Herdzin - reprezentującą Skarb Państwa, Archiwum Państwowe w
Toruniu zwaną dalej Wykonawcą
a
………………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na
………………………………………………………………………………………………….
(należy określić przedmiot usługi, sposób wykonania oraz ilość)

przez Wykonawcę.
§2
1. Za wykonanie usługi określonej w §1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
………….. (słownie ………………….).
§3
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu poprzez:
………………………………
(określić sposób dostarczenia np. odbiór osobisty, wysyłka pocztą tradycyjną, udostępnienie linku itp.)

§4
1. Wynagrodzenie określone w §2 Zamawiający wpłaci na konto Archiwum Państwowego w
Toruniu w NBP O/O Bydgoszcz nr 65 1010 1078 0020 4622 3100 0000.
2. Po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty przedmiot umowy zostanie niezwłocznie przekazany
Zamawiającemu w sposób określony w §3.
§5.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

Wszelkie spory związane z niniejszą Umową Strony rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Wykonawcy.

