
WydaWnictWo naukoWe 
ŁukasieWicza  

 Instytutu technologII eksploatacjI W RaDoMIu

Oferta wydawnicza
w tym dla wydawnictw punktowanych



Szanowni Państwo

Jest nam ogromnie miło zaprosić do współpracy z Wydawnic-
twem Naukowym Łukasiewicza – Instytutu Technologii Eksploatacji 
w Radomiu. 

Zgodnie z decyzją MNiSzW recenzowane monografie nauko-
we publikowane w naszym Wydawnictwie otrzymują 80 pkt.

Jako Wydawnictwo z ponad 30-letnim doświadczeniem, posiada-
my własną redakcję i drukarnię książek i czasopism, a wysoko wyspe-
cjalizowane zaplecze kadrowe i techniczne zapewnia skuteczną reali-
zację podejmowanych zleceń. 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Wydawnictwa Naukowego



OFERTA

UsłUgi wydAwniczE

	Redakcja merytoryczna, specjalistyczna publikacji 
i artykułów naukowych, monografii okolicznościowych 

	Tłumaczenia
	Konsultacje z autorami lub redaktorami naukowymi
	Pełny zakres prac związanych z wydaniem książki: skład, 

łamanie, opracowanie graficzne, skanowanie zdjęć, redakcja 
językowa, redakcja techniczna, projekt okładki, korekta

	Opracowanie e-książek
	Projektowanie materiałów reklamowych: folderów, ulotek, 

plakatów i katalogów
	Promocja i dystrybucja

UsłUgi pOligRAFicznE 

 Montaż elektroniczny oraz naświetlanie płyt 
termicznych w technologii CtP 

 Druk offsetowy i cyfrowy książek: niskie i średnie 
nakłady  

 Druk akcydensów: kalendarzy, folderów 
reklamowych, prospektów, ulotek, plakatów, 
reklamówek, papieru firmowego itp.

 Oprawa bezszyciowa, szyta nićmi i klejona, oprawa 
twarda, szyta zeszytowo drutem 

 Laminowanie na gorąco papieru i kartonu  
 Dostarczanie nakładu zgodnie z życzeniem 

Zamawiającego

4

5



	Terminowość, konkurencyjne ceny i warunki płatności

	Kadra – wysoko wykwalifikowani specjaliści przygotowani  
do merytorycznej, graficznej i technologicznej obsługi 
realizowanych zleceń i projektów, posiadający doświadczenie 
w realizacji dużych przedsięwzięć wydawniczych 

	System Zarządzania Jakością – certyfikat jakości w zakresie 
działalności wydawniczej i poligraficznej wg PN-EN ISO 9001:2015 
zgodnie z procedurą TÜV CERT 

	Szybka wycena kosztów usługi
 Doradztwo i pomoc w wyborze optymalnej oferty wydawniczej

ATUTy
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pARK MAszynOwy

	Druk 
– Maszyny offsetowe  jedno-, dwu- i pięciokolorowe  

firmy Heidelberg 
– Druk cyfrowy – Xerox dcp 700 

	Introligatornia
– Niciarka ASTER
– Linia do opraw bezszyciowych PONY
– Maszyna KOLBUS do produkcji okładek do opraw twardych
– Urządzenia pomocnicze do oprawy twardej
– Złamywak – do formatu B2
– Trójnóż
– Zszywarki drutem
– Laminator przemysłowy do formatu B1



dOŚwiAdczEniE zlEcEniOdAwcy
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	Ministerstwo Rozwoju 
	Ministerstwo Edukacji Narodowej
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
	Instytut Pamięci Narodowej
	Polska Akademia Nauk
	Politechnika Warszawska
	Politechnika Poznańska
	Szkoła Główna Handlowa
	Akademia Górniczo-Hutnicza
	Uniwersytet Jagielloński
	Instytut Maszyn Przepływowych PAN
	Instytut Badań Edukacyjnych
	Wydawnictwo EKONOMIK s.c. A. Komosa, J. Musiałkiewicz
	oraz instytucje i urzędy centralne, samorządowe, uczelnie 

i jednostki naukowo-badawcze 
	klienci indywidualni

	Wydawca monograficznych serii wydawniczych: „Biblioteka Polskiej 
Nauki i Techniki”, „Biblioteka Problemów Budowy i Eksploatacji Ma-
szyn”, „Biblioteka Pedagogiki Pracy” 

	Wydawca i współwydawca polskich czasopism naukowych, m.in.  
„Journal of Machine Construction and Maintenance”, „Edukacja Usta-
wiczna Dorosłych” oraz „Tribologia”, wysoko notowane przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ocenie parametrycznej jedno-
stek naukowych

	Ponad 30 lat doświadczeń we współpracy z instytucjami centralny-
mi, ośrodkami naukowo-badawczymi, organizacjami publicznymi, 
wydawnictwami prywatnymi



spRzEdAż
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	Szeroka sieć dystrybucji – współpraca z największymi krajowymi 
księgarniami i hurtowniami 

	Sprzedaż internetowa: możliwość wyboru pomiędzy formą 
drukowaną publikacji a jej wersją elektroniczną w formacie pdf  
(całego tytułu, rozdziału, artykułu)

	Sprzedaż wersji elektronicznych publikacji, umożliwiająca dostęp 
do tytułów, których nakład został wyczerpany

	Terminowa realizacja zamówień
	Formy płatności: 

– za pobraniem
– przelewem bankowym
– system płatności elektronicznych 
– on-line – karty płatnicze

Przykładowe ceny kosztów druku i oprawy książek dla przyjętej  
objętości 192 stron i formatu B5 (cena netto nakładu)

Nakład
(egz.)

Druk czarno-biały Druk kolorowy 
oprawa miękka oprawa twarda oprawa miękka oprawa twarda

100 1.990 zł 2.640 zł 5.850 zł 6.610 zł
200 2.240 zł 3.220 zł 6.260 zł 7.360 zł
300 2.490 zł 3.810 zł 6.690 zł 8.100 zł
500 2.950 zł 4.950 zł 7.500 zł 9.600 zł

1000 4.200 zł 7.800 zł 9.600 zł 16.150 zł

W przypadku usługi obejmującej również opracowanie wydawnicze (redak-
cję, skład, łamanie, opracowanie graficzne, projekt okładki i  ilustracji) dla 
przykładowej objętości 192 str. koszt usługi wzrośnie o kwotę 2.750 zł).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT  
według obowiązujących stawek.



wydAwnicTwO nAUKOwE
łukasiewicza – instytutu Technologii Eksploatacji

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
tel. 48 364 42 21, 48 364 47 69

Kierownik Wydawnictwa Naukowego – Redaktor Naczelny, tel. 48 364 92 30
Dział Redakcji i Poligrafii, tel. 48 364 93 11

Rozliczenia i Prenumerata, tel. 48 364 92 49; 48 364 92 65, fax 48 364 47 49
www.wydawnictwo-itee.radom.pl


