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Instrukcja do wyceny 

zaprojektowania i 

przygotowania kalkulatora w druku 

Kalkulowanym 

(na bazie programu Excel) 
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W celu otrzymania wyceny zaprojektowania i przygotowania kalkulatora, prosimy o 

podanie jak największej ilości szczegółów dotyczących danego produktu i sposobu 

obliczania należności za jego wydruk. Potrzebujemy takich informacji jak: 

 Parametry i ich wartości składające się na wycenę danego produktu, np.: 

◦ Nakład (dowolny lub odgórne, stałe ilości, jak 100, 500, 1000, 2000, 

5000). 

◦ Szerokość, wysokość. 

◦ Format (dostępne przy wyborze danego produktu, np. A4, 90x50). 

◦ Rodzaj zadruku (1/0, 1/1, 4/0, 4/4). 

◦ Papier (rodzaje dostępnych papierów – błyszczące, matowe, 

gramatury) lub inny rodzaju materiału, podłoża w zależności od 

produktu. 

◦ Uszlachetnienie lub lakierowanie, obróbki. 

◦ Termin realizacji. 

 Ceny materiałów i innych czynników, jeśli występują (papier, koszty 

druku, czasu pracy ludzi i maszyn). 

 Sposób wyceny – krok po kroku opisany sposób obliczania kosztu 

zamówienia dla danego produktu. Prosimy też o informację, jak zmienia 

się koszt zamówienia w przypadku zmiany poszczególnego parametru. 

Najlepsza byłaby przykładowa kalkulacja z konkretnymi parametrami i 

liczbami. Znacząco ułatwia to zrozumienie zależności. 

 Inne informacje, które mogą być przydatne, jak np. oddolne limity 

(przykładowo, jeśli koszt zamówienia okazuje się być niższy, niż 100 zł, to 

jego koszt wynosi właśnie 100 zł, bo w przeciwnym przypadku nie opłaca 

się w ogóle uruchamiać maszyn). 

 Dane kontaktowe osoby (przede wszystkim adres e-mail), z którą będzie 

można się konsultować w trakcie przygotowywania kalkulatora. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House 

bok@iwareprint.pl  

iwareprint.pl  _   help.iwareprint.pl  _   blog.iwareprint.pl 

 Prosimy pamiętać, że przygotowanie kalkulatora jest możliwe tylko w sytuacji, 

kiedy istnieje stały algorytm wyceny oparty na konkretnych zależnościach (np. koszt 

papieru obliczany na podstawie wagi materiału zużytego do przygotowania zamówienia 

wyliczany za pomocą ceny za kilogram danego papieru lub wyliczany za pomocą pola 

zużytej powierzchni i ceny za m2). 

 

Ceny za kalkulatory: 

 

W zależności od skomplikowania i rozbudowy danego kalkulatora będą się kształtowały 

na poziomie 200-300 zł netto. 

 

Wycena będzie przygotowywana indywidualnie. W cenę będzie wliczone podpięcie 

kalkulatora do produktu i bezpośrednio do Państwa systemu. 

 

Kontakt z iwarePRINT w sprawie wyceny: 

Kontrahenci nie posiadający założonej drukarni w systemie za pomocą adresu: 

bok@iwareprint.pl  

 

Klienci, którzy mają założony system iwarePRINT za pomocą Ticket Tracking. 
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