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OFERTA NA USŁUGI TŁUMACZENIOWE 
Prosimy o nadesłanie plików do niezobowiązującej i bezpłatnej wyceny 

Dokładamy wszelkich starań by nasze ceny były najbardziej atrakcyjne na rynku. 

Tłumaczenie PISEMNE
obowiązuje od 01.01.2018 

CENA NETTO ZA 1 STRONĘ* TŁUMACZENIA 
JĘZYK POLSKI  < >  JĘZYK OBCY 

PISEMNE od PISEMNE 
PRZYSIĘGŁE** od 

ANGIELSKI ROSYJSKI FRANCUSKI 
WŁOSKI BIAŁORUSKI UKRAIŃSKI 29 zł 35 zł 
NIEMIECKI AUSTRIACKI HISZPAŃSKI 35 zł 42 zł 
CZESKI SŁOWACKI 40 zł 45 zł 
NIDERLANDZKI WĘGIERSKI SŁOWEŃSKI 
GRECKI BUŁGARSKI RUMUŃSKI PORTUGALSKI LITEWSKI 47 zł 49 zł 
SZWEDZKI DUŃSKI ŁOTEWSKI 
BOŚNIACKI CHORWACKI SERBSKI 54 zł 69 zł 
NORWESKI ESTOŃSKI FIŃSKI ARABSKI TURECKI KAZACHSKI 
AZERSKI GRUZIŃSKI ORMIAŃSKI UZBECKI PERSKI 70 zł 78 zł 
CHIŃSKI HEBRAJSKI 
HINDUSKI JAPOŃSKI 81 zł 89 zł 

…. oraz około 100 innych języków  
* 1 strona przeliczeniowa tłumaczenia pisemnego liczona jest jako 1500 znaków ze spacjami (zzs)
** przedstawiona cena dotyczy dokumentów standardowych
   1 strona tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego (przysięgłego) liczona jest jako 1125 zzs wg. ustawy 
   Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 % 

Tłumaczymy 
na ponad 

100 języków 

   Portfolio 
7000+ 

projektów 

Czas: 
4-10 stron

dziennie na 
1 tłumacza 

Zespół 
520+ 

tłumaczy 

Jesteśmy pewni tego, co robimy oraz wysokiej jakości naszej pracy. Wiemy również, że każdy 
rodzaj działalności związany jest z powstaniem ryzyka wystąpienia zdarzeń, które mogą 
spowodować straty lub szkody. W celu zabezpieczenia naszej współpracy mamy polisę z 
gwarantowaną sumą ubezpieczenia na 250 tys. zł. 



 
 
 

          

JAK WYGLĄDA CAŁY PROCES 
           

           
Aby pokonać drogę od zapotrzebowania na tłumaczenie do otrzymania gotowego tekstu 
tłumaczenia wystarczy kilka minut i tylko 5 prostych kroków: 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nadesłanie plików i 
zapytanie o 

niezobowiązującą 
wycenę 

Oferta cenowa - 
termin realizacji 

Akceptacja i 
płatność 

Realizacja 
tłumaczenia 

Otrzymanie 
gotowego 

tłumaczenia 

     

     

PŁATNOŚCI 
           

           

Akceptujemy  standardowe przelewy bankowe w PLN, EUR, płatności gotówką, oraz 
płatności ONLINE, nawet te najbardziej egzotyczne: 
 

1002 3340 
000...... 

    
 
Informację z danymi do przelewu otrzymają Państwo drogą elektroniczną wraz z odpowiedzią na 
zapytanie o wycenę konkretnego tekstu. 
     

     

     

  



Tłumaczenia USTNE

Oferujemy PEŁNY zakres tłumaczeń ustnych. 
W naszej ofercie znajdą Państwo: 

TŁUMACZENIE 
KONSEKUTYWNE 

TŁUMACZENIE 
SYMULTANICZNE 

TŁUMACZENIE 
USTNE PRZYSIĘGŁE 

• Spotkania biznesowe
• Rozmowy z kontrahentami

• Międzynarodowe zjazdy
• Konferencje

• Rozmowy u notariusza
• Rozprawy sądowe

od 70 zł/godz od 90 zł/godz od 90 zł/godz 

Zamówienie na tłumaczenia ustne najlepiej zgłaszać z wyprzedzeniem przed planowanym 
spotkaniem, aby rozstrzygnąć wszystkie kwestie organizacyjne i dać tłumaczom możliwość 
przygotowania się. Na etapie wyceny ważne są dla nas: 

• data i miejsce realizacji tłumaczenia;
• język i tematyka tłumaczenia;
• szacunkowa liczba uczestników;
• informacje czy jest potrzebne niezbędne wyposażenie (np. kabiny, nagłośnienie)

Ze względu na specyfikę, wiążące ceny ustalane są po zapoznaniu się ze szczegółami tłumaczenia. Cena uzależniona jest od 
języka tłumaczenia, konieczności ewentualnego dojazdu, doboru sprzętu itd. 

Nie wymagamy podawania danych osobowych ani danych instytucji na etapie wyceny ! 



Specjalna oferta dla FIRM

• Pakiety tłumaczeniowe
Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważna jest rzetelna i terminowa realizacja tłumaczeń, gdyż są 
one najczęściej pilne, a nierzadko krytyczne w funkcjonowaniu firmy. Jednym z takich rozwiązań jest 
PAKIET. Szybka realizacja - nawet w trybie 24/7. 

CENA PAKIETU 100 250 500 1000 

Przesyłki kurierskie w cenie - - 1 3 
Tłumaczenia 24/7 

Dowolny wybór języków 

Kolorowy wydruk - 

Nagranie na dowolny nośnik - - 
Tłumaczenia ustne - - 
Wsparcie telefoniczne 24/7 - - - 

Bezterminowa 
ważność pakietów 

Przejrzyste 
warunki 
współpracy 

Przestrzegane umowy 
o zachowaniu
poufności

Dedykowane 
słowniki 
terminologiczne 

Dedykowana 
baza tłumaczeń 

Bezterminowe 
archiwum tłumaczeń 

• Warunki współpracy

Stała współpraca z nami wcale nie oznacza że muszą Państwo zlecać nam tłumaczenia codziennie. 
Czy tłumaczymy dla Państwa raz w roku, czy codzienną korespondencję, to wszystko jest dla nas tak 
samo ważne. 
Potrzeby w zakresie komunikacji językowej są tak zróżnicowane, że nie sposób ująć wszystko w jednej 
ofercie: 

Prosimy śmiało napisać do nas lub zadzwonić, a postaramy się przygotować indywidualną ofertę tak, 
aby rozwiązanie maksymalnie odpowiadało Państwa potrzebom. 

Po podpisaniu umowy lub wykupieniu abonamentu cały proces zmienia się w niezwykle wygodny dla 
Państwa układ: 

1 2 3 4 5 

Nadesłanie plików Terminy i ceny Realizacja 
tłumaczenia 

Gotowe 
tłumaczenie 

Rozliczenie 
raz w miesiącu 

(n.d. abonamentów) 



Co jeszcze możemy o sobie powiedzieć:

25 lat doświadczenia 
naszego zespołu 

Przestrzegamy restrykcyjnych 
zasad dostępu do danych 

Nieustannie poszerzamy 
zakres i zasięg usług 

Posiadamy własną 
infrastrukturę informatyczną 

Ciągły i dynamiczny rozwój 
Współczesne systemy liderów: 
HP, DELL, LENOVO 
serwery Intel Xeon E5 

Strategiczne partnerstwo z 
szeregiem firm branżowych 

Najnowocześniejsze legalne 
oprogramowanie SDL, ABBYY, 
INTEL, MICROSOFT, COREL i in. 

Na każdym etapie 
stawiamy na nowoczesne 
rozwiązania 

Opracowujemy i wdrażamy 
własne rozwiązania 
informacyjne i 
teleinformatyczne 

Kierujemy się etyką 
zawodową 

Inwestujemy w rozwój nie 
mniej niż 20 % rocznie 

Z poważaniem, 
Zespół tłumaczy 
www.TranslatePLUS.pl 

bok@translateplus.pl 

+48 22 390 63 47
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