Witaj szkoło!

Ceny detaliczne wybranych towarów i usług
(ceny w złotych w VII 2019 r.)

Województwo mazowieckie
2018

Tornister lub plecak szkolny
z ortalionu lub tkaniny
wodoodpornej
96,24 99,09 3,0%

Kalkulator
elektroniczny,
podręczny (np. Citizen)
48,50 46,48 4,2%

Farby akwarelowe,
12 kolorów
7,16

8,48 18,4%

Cena obiadu
w stołówce
szkolnej
(dwudaniowego)

5,40 5,75 6,5%

wzrost/ spadek w stosunku do analogicznego
okresu ubiegłego roku.

2019

Słownik
np. polsko
-angielski
52,03 49,31 5,2%

Brulion
96-kartkowy,
format A-5
4,13

4,61 11,6%

Kredki szkolne
w oprawie
drewnianej, 12 kolorów
12,66 11,97 5,5%

Bilet wstępu
na basen kryty
dla dziecka
(koszt 1 godziny)

6,39 6,48 1,4%

Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są notowania cen wg ustalonej centralnie listy reprezentantów. Notowania cen prowadzone są w wybranych 24 rejonach. Zebrane informacje stanowią zbiór do obliczenia
średnich miesięcznych cen wszystkich reprezentantów. Zaleca się notowanie cen w tych samych punktach sprzedaży
przez okres co najmniej 1 roku.

Witaj szkoło!

Ceny detaliczne wybranych towarów i usług
(ceny w złotych w VII 2019 r.)

M.St. Warszawa
2018

Tornister lub plecak szkolny
z ortalionu lub tkaniny
wodoodpornej
86,52 90,31 4,4%

Kalkulator
elektroniczny,
podręczny (np. Citizen)
47,16 43,31 8,2%

Farby akwarelowe
12 kolorów
7,18

2019

Słownik
np. polsko
-angielski
71,11 67,52 5,0%

Brulion
96-kartkowy,
format A-5
5,16

6,16 19,4%

Kredki szkolne
w oprawie
drewnianej, 12 kolorów
15,16 13,52 10,8%

5,58 22,3%

Cena obiadu
w stołówce
szkolnej
(dwudaniowego)

6,83 7,42 8,7%

wzrost/ spadek w stosunku do analogicznego
okresu ubiegłego roku.

Bilet wstępu
na basen kryty
dla dziecka
(koszt 1 godziny)

9,17 10,08 9,9%

Źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są notowania cen wg ustalonej centralnie listy reprezentantów. Notowania cen prowadzone są w wybranych 6 rejonach. Zebrane informacje stanowią zbiór do obliczenia
średnich miesięcznych cen wszystkich reprezentantów. Zaleca się notowanie cen w tych samych punktach sprzedaży
przez okres co najmniej 1 roku.

