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zał. nr 17 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 

Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu 

za 2012 rok 

 

I Przychody 
Zestawienie Przychodów 

 

Lp. Nazwa przychodu wg 

źródła 

Plan po zmianach na 

 2012 r. 

w zł 

Wykonanie za  

2012 r. 

w zł 

% 

1 Stan środków obrotowych na 

01.01.2012 

38 606,28 38 606,28 100,00 

2 Dotacja podmiotowa 730 000,00 730 000,00 100,00 

3 Przychody własne 74 510,00  69 071,54 92,70 

4 Darowizny/Nagrody 746,00 746,00 100,00 

5 Przychody finansowe 3 000,00 2972,36 99,07 

6 Pozostałe Przychody 

Operacyjne 

433,20 433,20 100,00 

 Razem 847 295,48 841 829,38 99,35 

7 Dotacja z Ministerstwa na 

wydatki inwestycyjne 

25 990,54 25 990,54 100,00 

 

 

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.    38 606,28zł 

w tym: 

a) stan środków na rachunku bankowym  51 460,49 zł. 

b) stan należności  15  877,80  zł.  

Są to należności niewymagalne z tytułu:  

- wynajmu pomieszczeń       1 585,70 zł 

- rozliczenia podatku VAT     14 292,10 zł 

c) stan zobowiązań 28 732,01 zł  

d) Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada  

na miesiąc styczeń 2012r. z tytułu: 

-z tytułu dostaw i usług    6 255,73 zł 

-z tytułu PZU         922,08 zł 

-wobec budżetu z tytułu: 

  ZUS    17 278,20 zł 

  podatku dochodowego   4 276,00 zł 

 

 

Ad.2 Dotacja podmiotowa       730 000,00 zł 

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze  

Nr XVII/136/11 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Orzesze  na  

2012 rok. 
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Ad.3 Przychody własne        69 071,54 zł 

Na przychody własne składają się: 

-przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze    15 177,44 zł 

-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach       7 434,02 zł 

-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych  przez MOK 46 460,08 zł 

Ad. 4 Darowizny/Nagrody             746,00 zł 

Darowizny od osób fizycznych      196,00 zł 

Darowizna SKRAWMET- Dzień Dziecka     100,00 zł 

Darowizna ZAJAZD MAT-Dzień Dziecka       50,00 zł 

Darowizna Restauracja WEGA- Dzień Dziecka    200,00 zł 

Darowizna GOLEK- dla grupy EF      200,00 zł 

Ad.5 Przychody finansowe          2 972,36 zł 

-odsetki od środków na rachunku bankowym    618,08 zł 

-nagroda dla IGT POMOST       750,00 zł 

-nagroda  dla zespołu Szarotki- ZŁOTY KŁOS    600,00 zł 

-nagrody dla zespołu Jaśkowiczanie-WICI     500,00 zł 

-nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie w 45 Wojewódzkim przeglądzie  

 Wiejskich Zespołów Artystycznych      300,00 zł 

-wynagrodzenie dla płatnika składek      204,28 zł 

   

Ad.6 Pozostałe przychody operacyjne      433,20 zł 

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych/wg nowej zasady/ 

 

Ad.7 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  25 990,54 zł 

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazana zgodnie z umową 

    Nr 06060/12/FPK/NCK z dnia  10.04.2012 r. na realizację zadania :zakup wyposażenia  

fotograficznego i multimedialnego do pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu 
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II Koszty 
 

Zestawienie kosztów 

Lp. Koszty Plan po zmianach 

2012 r. 

w zł 

Wykonanie za  

2012r. 

w zł 

W tym z dotacji 

podmiotowej 

w zł 

Wyk 

% 

1 Wynagrodzenia i 

pochodne od 

wynagrodzeń 

459 200,00 459 103,75 459 103,75 99,97 

2 Działalność 

eksploatacyjna 

134 500,00 140 480,18 127 258,40 104,44 

3 Działalność 

statutowa 

208 905,66 203 600,31 143 637,85 97,46 

4 Stan środków 

obrotowych na 

31.12.2012 r. 

44689,82 44 689,82 - 100,00 

 Razem 847 295,48 847 874,06 730 000,00 100,06 

 

Koszty za 2012 r wynoszą 847 874,06 przychody za 2012 r.  wynoszą 841 829,38 zł różnica to 

6044,68 zł jest to kwota odpisów  amortyzacji za 2012 r. która podwyższa koszty. 

 

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników                  459 103,75 zł 

Koszty  sfinansowane z dotacji 

Wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu               389 621,22 zł 

Pochodne ZUS pracodawca                   69 482,53 zł 

Ad.2 Działalność eksploatacyjna                            140 480,18 zł 

Koszty sfinansowane z dotacji                127 258,40 zł 

- zakup materiałów biurowych         4 583,71 zł 

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek      1 716,66 zł 

- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach      2 054,02 zł 

- zakup folii reklamowej (banery informacyjne)       1 011,26 zł 

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze       7 205,58 zł 

- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice       1 241,40 zł 

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze         2 229,95 zł 

- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice           802,24 zł 

- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze    17 582,68 zł 

- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice     19 429,11 zł 
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- wywóz śmieci           2 470,00 zł 

- przegląd alarmu              689,50 zł 

- usługi kominiarskie              442,80 zł 

- przegląd i naprawa ksera oraz drukarki         1 843,08 zł 

- prenumerata prasy (Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy)      797,91 zł. 

- rozmowy telefoniczne          5 952,48 zł 

- koszty kursów i szkoleń          5 892,69 zł 

- delegacje służbowe  (w tym ryczałt samochodowy)         940,07 zł 

- opłata pocztowa           1 368,50 zł 

- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach      1 006,00 zł 

- świadczenia urlopowe dla pracowników        8 614,73 zł 

- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości       7 500,00 zł 

- usługi informatyczne          8 371,04 zł  

- umowa zlecenie –sprzątanie po pracach malarskich-zastępstwo 

  za pracownika na L-4          1 040,00 zł 

- malowanie sali wykładowej na piętrze        2 496,90 zł 

- remont posadzki w biurze na piętrze           922,50 zł 

- przegląd techniczny budynków            250,00 zł 

- umowa zlecenie –usunięcie usterek na sali Jaśkowice         440,00 zł 

- naprawa oświetlenia oraz wymiana podgrzewacza wody      1 912,65 zł 

- szycie firan sala Jaśkowice             140,00 zł 

- naprawa kasy fiskalnej              319,80 zł 

- abonament radiowy                59,40 zł 

- zwrot za okulary korekcyjne dla pracownika          238,00 zł 

- zakup zestawu kuchennego             614,00 zł 

- umowa o dzieło -sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

  budynku MOK -u i sali w Jaśkowicach            584,00 zł 

- wymiana licznika energii-sala Jaśkowice           615,00 zł 

- przegląd instalacji gazowej - MOK Orzesze          550,00 zł 
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- malowanie sali widowiskowej w Jaśkowicach wraz z zapleczem              13 161,00 zł 

- przegląd gaśnic              169,74 zł 

Koszty sfinansowane z przychodów własnych     13 221,78 zł 

-szklenie okien              310,00 zł 

-zakup zlewu               214,00 zł 

-zakup firan i zasłon              419,00 zł 

-zakup art. gospodarstwa domowego            510,52 zł 

-zakup monitora komputerowego            246,00 zł 

-zakup karniszy              263,98 zł 

-zakup rolet okiennych             254,40 zł 

-dorabianie kluczy, wymiana zamków           390,00 zł 

-zakup szafy-sejfu na dokumenty         1 180,00 zł 

-nadzór nad pracami remontowymi            250,00 zł 

-usunięcie awarii dachu –sala Jaśkowice        2 706,00 zł 

-koszty amortyzacji środków trwałych      6 044,68 zł 

-koszty amortyzacji środków trwałych /nowa zasada/       433,20 zł 

 

Ad.3 Działalność statutowa                     203 600,31zł  

Koszty  sfinansowane z dotacji                            143 637,85 zł 

Koszty MOK - u         24 217,66 zł 

- umowa o dzieło – ,,Tworzenie biżuterii z makaronu’’ - ferie      122,00 zł 

- umowa o dzieło - ,,Rysikiem drapane’’ - ferie        210,00 zł 

- przygotowanie i prowadzenie balu karnawałowego-ferie       660,00 zł 

- umowa o dzieło –konferansjer- ,,Mini - festyn Dzień Dziecka’’      467,00 zł 

- wynajem urządzeń rekreacyjnych - Dzień Dziecka    1 600,00 zł 

- zakup kołacza i napojów na ,,X Zjazd Chórów’’        930,25 zł 

- umowy o dzieło dla obsługi podczas ,,X Zjazdu Chórów’’      400,00 zł 

- umowa o dzieło dla konferansjera podczas ,,X Zjazdu Chórów’’      350,00 zł 

- zakup kwiatów - ,,X Zajazd Chórów’’         200,00 zł 
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  -montaż i demontaż banerów reklamujących imprezy MOK      350,00 zł 

- umowa o dzieło – montaż i demontaż namiotu – ,,Festyn Dzień Dziecka‘’    146,00 zł 

- koszty organizacji: ,,Wakacje w mieście z MOK-iem’’    3 934,80 zł 

- umowa o dzieło: ,,Wykonanie utworów własnych na festynie w Woszczycach’’    701,00 zł 

- umowa o dzieło za ,,Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów  

  na festynie w Woszczycach’’          499,00 zł 

- umowa o dzieło ,,za Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów’’  

  na festynie w Zgoniu’’        1 200,00 zł 

- umowa o dzieło za ,,Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów’’ 

  na festynie w Zawadzie           350,00 zł 

- opracowanie i przeprowadzenie konkursów podczas spotkania przy choince 

  w dzielnicy Zawada            750,00 zł 

- umowy  o dzieło za ,,Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów podczas  

  festynu w Jaśkowicach’’          273,00 zł 

- umowa o dzieło - ,,Oprawa muzyczna na festynie Jaśkowicach’’     584,00 zł 

- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Jaśkowicach   303,64 zł 

-opracowanie i wykonanie własnego programu artystycznego podczas 

  festynu w dzielnicy Królówka       1 200,00 zł 

- umowa o dzieło - ,,Oprawa muzyczna na festynie w Mościskach’’     818,00 zł 

- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Mościskach    303,64 zł 

- umowa o dzieło - ,,Oprawa muzyczna na festynie w Gardawicach’’  1 200,00 zł 

- usługa muzyczna na festynie w Zazdrości         800,00 zł 

- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Zazdrości     399,80 zł 

- występ klauna na festynie w Zawiści         900,00 zł 

- wykonanie autorskiej animacji dla dzieci na festynie w Zawiści      300,00 zł 

- umowa zlecenie za opracowanie graficzne plakatów       700,00 zł 

- zakup słodyczy na Dzień Dziecka          643,84 zł 

- nagrody w konkursie fotograficznym „Cztery Pory Roku”      700,00 zł 

- koszty organizacji spotkania Mikołajkowego        941,69 zł 
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- organizacja pleneru malarsko-fotograficznego        680,00 zł 

- organizacja pokazów multimedialnych (pokaz zdjęć oraz prelekcja z podróży: 

  ,,Off Road’’ - Gruzja, Izrael, Japonia) oraz pokaz warsztatu pn.: 

   ,,Grafika komputerowa’’           366,00 zł 

- wernisaż połączony ze spotkaniem autorskim na temat fotografii pn.  

  „Pictorial Team”            234,00 zł 

Koszty DNI ORZESZA (10.06.2012 r. )       32 598,64 zł 

- program dla dzieci pn. ,,Wioska Indiańska’’     1 000,00 zł 

- obsługa techniczna (estrada, nagłośnienie i oświetlenie)    7 861,00 zł 

- występ kabaretu ,,Kałasznikof’’       2 500,00 zł 

- opłata autorska ZAIKS           307,50 zł 

- usługa konferansjera        1 000,00 zł 

- koncert zespołu ,,De Nuevo’’       6 000,00 zł 

- opłata ZAIKS            738,00 zł 

- koncert Igi Krefft i Bartłomieja Kunc      6 100,00 zł 

- opłata ZAIKS            750,30 zł 

- dyżur elektryka            492,00 zł 

- usługa medyczna - Karetka Pogotowia         406,00 zł 

- usługa medyczna - lekarz           473,88 zł 

- ochrona imprezy         2 666,64 zł 

- toalety             424,08 zł 

- obsługa gastronomiczna oraz namiot, ławy i stoły oraz namioty-szatnie  1 000,00 zł 

- art. spożywcze            722,68 zł 

- kubki mieszadełka            156,56 zł 

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE    13 378,21 zł 

- umowa o dzieło – instruktor - akompaniator      8 640,00 zł 

- opracowanie scenariusza programu artystycznego ”Leć kolędo leć”      234,00 zł 

- oprawa muzyczna wieczoru kolędowego oraz Dnia Matki       366,00 zł 

- zakup wazonu - pucharu               88,00 zł 
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- uzupełnienie strojów regionalnych           251,41 zł 

- przewóz na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” w Chorzowie     490,00 zł 

- przewóz na 45 Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych 

  w Brennej              820,80 zł 

- przewóz na warsztaty połączone z występami w Pradze     1 998,00 zł 

- przewóz na przegląd „Kalendarz Obrzędowy’’ do Katowic-Szopienic      490,00 zł   

 

Chór DZWON                     21 401,40 zł 

- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I          8 589,00 zł 

- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II          8 795,00 zł 

- transport chórzystów na Przegląd Pieśni Maryjnych do Gostyni         490,00 zł 

- transport chórzystów  na koncert chórów w Panewnikach          350,00 zł 

- transport na koncert w Książu             850,00 zł 

- transport na przegląd chórów do Mikołowa           490,00 zł 

- transport na występy w Ogrodach Kapias – Goczałkowice Zdrój         550,80 zł 

- transport na warsztaty połączone z występem  

  w ogrodach Kapias - Goczałkowice            561,60 zł 

- zakup szali dla chórzystek              425,00 zł 

- zakup muszek dla chórzystów             300,00 zł 

 

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST      16 323,81 zł 

- umowa –zlecenie dla instruktora - reżysera     12  000,00 zł 

- umowa o dzieło za przeprowadzenie warsztatów fotograficznych 

  oraz sporządzenie dokumentacji działalności IGT POMOST         228,00 zł 

- umowa o dzieło-reżyser świateł podczas spektaklu ,,Historie św.Jacka’’        467,00 zł 

- umowa o dzieło –renowacja elementów scenografii do spektaklu         292,00 zł 

- akredytacja                700,00 zł 

- zakup baletek                499,53 zł 

- ubezpieczenie wyjazdu                64,48 zł 

- przejazd na Festiwal Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim     1 495,80 zł 
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- przeprowadzenie warsztatów szczudlarskich           201,00 zł 

- zakup pochodni na potrzeby organizacji spektaklu          246,00 zł 

- przedłużenie ważności domeny internetowej www.igtpomost.pl         130,00 zł 

 

Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI     20 583,10 zł 

- umowa – zlecenie dla instruktora         5 520,00 zł 

- umowa - zlecenie dla akompaniatora        3 653,52 zł 

- centralne ogrzewanie Izba Regionalna Mościska ,,Szarotki’’     6 465,45 zł 

- zużycie energii elektrycznej            678,73 zł 

- akredytacja – Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny ,,Złoty Kłos’’         90,00 zł 

- zakup art. spożywczych na zajęcia regionalne dla szkół i przedszkoli       517,00 zł 

- transport na Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” 

  w Zebrzydowicach              680,40 zł 

- transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” 

  w Chorzowie                 490,00 zł 

- przejazd na występ w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie        490,00 zł 

- przewóz na warsztaty połączone z występami w Mariacel, Lechowice 

  i Wiedeń             1 998,00 zł 

Kółko plastyczno - techniczne dla dzieci         3 577,17 zł 

- umowa-zlecenie dla instruktora          2 725,29 zł 

- zakup materiałów plastycznych            851,88 zł 

Grupa fotograficzna            6 182,01 zł 

- umowa-zlecenie dla instruktora         5 465,82 zł 

- wywołanie zdjęć grupy ,,eF’’ - wystawy           716,19 zł 

Koszty związane z udziałem własnym w wniosku MKIDN     5 375,85 zł 

- zakup łańcuszkowego systemu zawieszania tła       1 069,00 zł 

- zakup teł fotograficznych             717,44 zł 

- zakup ekranu projekcyjnego            449,00 zł 

- zakup stolika projekcyjnego            626,41 zł 

http://www.igtpomost.pl/
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- zakup projektora multimedialnego- Acer        2 224,00 zł 

- zakup rolety zaciemniającej             290,00 zł 

Koszty sfinansowane z przychodów własnych     59 962,46 zł 

-ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK       897,86 zł 

-transport na wycieczki  i wyjazdy organizowane przez MOK            12 967,80 zł 

-zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK   9 788,07 zł 

-zakup materiałów dekoracyjnych          796,69 zł 

-usługa cateringowa –Jubileusz 25-lecia MOK     2 095,00 zł 

-umowa o dzieło-opracowanie i wykonanie programu artystycznego 

 „BABSKI COMBER”           356,04 zł 

-przeprowadzenie warsztatów  z okazji Dnia Kobiet”Maroko-kierunek Afryka”    900,00 zł 

-zakup biletów do teatru        4 280,94 zł 

-nagłośnienie na 25-leciu MOK       1 000,00 zł 

-zakup żetonów reklamowych-25 lecie MOK        725,70 zł 

-zakup długopisów reklamowych-25 lecie MOK     1 277,97 zł 

-zakup druku informacyjno-reklamowego- „Orzeski Talar”              1 626,02 zł 

- koszty drukowanie folderu z okazji 25-lecia MOK        295,20 zł 

- koszty drukowanie kalendarza grupy eF         749,02 zł 

-umowa o dzieło-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z Qilingu     175,00 zł 

-umowa o dzieło dla obsługi Jubileuszu 25-lecia MOK       200,00 zł 

-umowa o dzieło za aranżację oraz wykonanie programu artystycznego  

  na Andrzejkowej Potańcówce       1 200,00 zł 

-umowy-zlecenia dla przewodnika wycieczek                2 160,00 zł 

-umowa zlecenie dla kierownika wycieczki         750,00 zł 

-prowadzenie zajęć PILATES          172,00 zł 

-umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć aerobiku, gimnastyki      418,60 zł 

-umowa zlecenia dla instruktora studia wokalnego     1 183,50 zł 

-akredytacja grupy tanecznej na Turniej Tańca Nowoczesnego-Sosnowiec      90,00 zł 

-umowa zlecenie dla instruktora  zespołu tanecznego    2 995,60 zł 
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-umowa zlecenie dla instruktora kółka tanecznego     3 812,27 zł 

-zakup getrów dla zespołu tanecznego na występy                   180,00 zł 

-korekta podatku vat (I-XII)                    1 796,89 zł 

-zwrot za bilety I. Krosny         1 105,00 zł 

-koszty obozu teatralnego dla POMOSTU       1 805,56 zł 

-umowa o dzieło za przeprowadzenie autorskich warsztatów 

 pt:”Gest i ruch w teatrze”-obóz teatralny         350,00 zł 

-przygotowanie i prowadzenie warsztatów z filcowania       460,00 zł 

-przejazd IGT POMOST do Centrum Scenografii w Katowicach 

 ze spektaklem „Historie Św.Jacka”          675,00 zł 

-przejazd IGT POMOST do Tychów ze spektaklem „Bal w Operze”     696,60 zł 

-przeprowadzenie warsztatów szczudlarskich dla IGT POMOST      201,00 zł 

-abonament strony internetowej          490,77 zł 

-wywołanie zdjęć do kroniki i gabloty           85,86 zł 

-instruktor kursu szycia           958,50 zł 

-montaż sufitowego systemu zawieszenia lamp oraz błyskowych lamp studyjnych  244,00 zł 

 

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2012    44 689,82 zł 

w tym: 

e) stan środków na rachunku bankowym  63 796,12 zł. 
f) stan należności  6 306,64  zł.  

Są to należności niewymagalne z tytułu:  

- wynajmu pomieszczeń                  1 848,55 zł 

- rozliczenia podatku VAT              4 393,55 zł 

-z tytułu wynagrodzeń             54,68 zł 

-z tytułu nierozliczonej zaliczki  9,86 zł 

g) stan zobowiązań 25 412,94 zł  

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada  

na miesiąc styczeń 2013 r. z tytułu: 

-z tytułu dostaw i usług               3 143,50 zł 

-z tytułu PZU         867,84 zł 

-wobec budżetu z tytułu: 

  ZUS    17 105,21 zł 

  podatku dochodowego   3 783,00 zł. 

  Dopłata z tytułu VAT       513,39 zł 
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Wydatki sfinansowane z Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

zgodnie z umową Nr 06060/12/FPK/NCK z dnia  10.04.2012 r. na realizację zadania 

:zakup wyposażenia fotograficznego i multimedialnego do pracowni Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Orzeszu na kwotę 25 990,54 zł zostały rozliczone jako wydatek inwestycyjny 

po rozliczeniu zadania przyjęto na stan środków trwałych w następujących zestawach: 

Zestaw 1 

Lp. nazwa ilośc Cena 

jednostkowa 

wartość 

ogółem 

1 Krzesło POLYFOLDalu.K-

02 

30szt 71,96 2 158,65 zł 

2 Stół 2 black 1600x800 6szt 344,40 2 066,40 zł 

3 Krzesło Club Black 1szt 197,89    197,89 zł 

 Ogółem   4 422,94 zł 

 

Zestaw 2 

Lp. nazwa ilość Cena 

jednostkowa 

Wartość 

ogółem 

1 Aparat NIKON D5100+18-

55VR 

1szt 2 545,00 2 545,00 zł 

2 Aparat NIKON D3100+18-

55VR 

1 szt 1 888,00 1 888,00 zł 

3 Obiektyw Nikon 50/1,8G 2 850,00 1 700,00 zł 

 

4 Obiektyw Nikon 18-105 

VR 

1 1 099,00 1 099,00 zł 

5 SANDISK SD 4GB 

ULTRA 30/s 

4 72,00 288,00 zł 

6 Nikkor AF-S VR DX 55-

200 mmf/4-5/6 

1 755,00 755,00 zł 

7 Manfrotto MNMK294A3-

D3RC statyw3 sek.z 

głowicą 3D RC2 

1 634,00 634,00 zł 

8 Lowepro Stealth Reporter 

D400AW/B/056035349515 

1 325,00 325,00 zł 

 Ogółem    9234,00 zł 

 

Zestaw 3 

Lp Nazwa Ilość Cena 

jednostkowa 

Wartość 

ogółem 

1 Adobe Photoshop Ext.CS6-

licencja edu 

1 1 233,00 1 233,00 zł 

2 MON-LCD-EIZ-178 

(FS2331-8BK Eizo Foris 

1 1 374,70 1 374,70 zł 

3 Epson Stylus Photo 1500W 

C11CB53302 

1 1 446,90 1 446,90zł 
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4 Komputer V260MT i 5-

24000 4GB 500x2000 

DVD-RW W7P 3YNBD 

1 2790,00 2790,00 zł 

5 Mysz Microsoft Wireless 

mobile 3500 

bezprzewodowa 

1 90,00 90,00 zł 

6 Kabel HDMI M/M 1.8M 1 15,00 15,00 zł 

7 Kabel USB 2,0 A(M)/B(M) 

1.8 W 

1 5,00 5,00 zł 

 Ogółem   6954,60 zł 

 

Zestaw 4 

Lp. Nazwa Ilość Cena 

jednostkowa 

Wartość 

ogółem 

1 Światłomierz Polaris 1 1060,00 1060,00 zł 

2 Wyzwalacz radiowy 10 

kanałowy POWERLUX 

1 469,00 469,00 zł 

3 Blenda 5-in-1 92x122 cm 1 94,76 94,76 zł 

4 Softbox 40x180 cm EM 1 339,48 339,48 zł 

5 Zestaw wrota,plaster 

miodu,filtry 

2 89,24 178,48 zł 

6 System zawieszania 

oświetlenia VCT-3050 

1 1667,76 1667,76 zł 

7 Strumienica do serii K 1 71,76 71,76 zł 

8 Lampa błyskowa CY200k 2 330,28 660,56 

9 Lampa błyskowa CY300K 2 418,60 837,20 zł 

 Ogółem   5 379,00 zł 

 

 
 

 


