Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 75 z dnia 30 maja 2012 r.

Cennik
Rodzaj usługi

Cena brutto

Kserokopie (użytek prywatny i naukowy)
format A-4, jednostronna

2,00 zł

format A-4, dwustronna

3,00 zł

reprodukcje z książek/prac magisterskich
(tylko autor)

1,00 zł

Rodzaj usługi

Cena brutto

Skany (użytek prywatny i naukowy)
1 fotografia (do formatu A-3)
10,00 zł
1 strona dokumentu tekstowego (do formatu
6,00 zł
A-3)
1 karta – inne (np. rysunki, mapy, plany – do
10,00 zł
formatu A-3)
za nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD za
2,00 zł
każdą sztukę)*
Wydruki (użytek prywatny i naukowy)
skanów fotografii – 1 zdjęcie (tylko czarno6,00 zł
białe)
skanów tekstowych – 1 strona (tylko czarno4,00 zł
białe)
skanów graficznych – 1 strona (tylko czarno5,00 zł
białe)
Fotokopie (użytek prywatny i naukowy)
1 fotografia (wyłącznie z dokumentów
tekstowych) wykonana własnym sprzętem –
za zgodą Kierownika Archiwum UMK

1,00 zł

* Opłata pobierana w przypadku zlecenia zapisu pliku (skan) na nośniku elektronicznym, o ile
nie dostarczył go zamawiający.

Rodzaj usługi

Cena brutto
Kopie (użytek komercyjny)*

Jednorazowe wykorzystanie w publikacjach
książkowych, prasie, wystawach, folderach itp.
(za jedną stronę z jednostki
archiwalnej/fotografii)
Jednorazowe wykorzystanie w filmie, TV,
internecie itp. nośnikach cyfrowych (za jedną

16,00 zł

80,00 zł

internecie itp. nośnikach cyfrowych (za jedną
stronę z jednostki archiwalnej/fotografii)
Zbiory audio/video (przegranie 1 minuty)

100,00 zł

* W wypadku wykorzystania w/w archiwaliów przez jednostki UMK przysługuje 50% zniżka.

Rodzaj usługi

Cena brutto

Kwerendy (ceny bez względu na wynik kwerendy)
Opracowanie kwerend tematycznych,
naukowych, komercyjnych – opłata za jedną
godzinę pracy archiwisty wynosi dla:
- jednostek UMK
- pozostałych Użytkowników
Opracowanie kwerend tematycznych,
naukowych, komercyjnych – opłata za każdą
następną godzinę pracy archiwisty wynosi
dla:
- jednostek UMK
- pozostałych Użytkowników

20,00 zł
60,00 zł

10,00 zł
30,00 zł

W/w opłaty dokonuje się na miejscu lub na konto bankowe UMK – Bank
Millenium S.A. w Warszawie 20 1160 2202 0000 0000 6090 1894

