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I.

A B C D E F G

Lp. Ptzedmiot zamowienia Jednostka
miaty

Ilosc Cena

jednostkowa
netto w zlotych

Wartosc netto

w zlotych
(ilosc z kolumny
D X kwota

z kolumny E)

Nazwa /firma
producenta

1

Dtugopis wktad niebieski, ergonomlczny uchwyt, grubosc linii

pisania 0.3mm, diugosc linii pisania minimum 3000m.
szt. 1000

2 Dtugopis wktad czarny, ergonomiczny uchwyt, grubosc linii

pisania 0.3mm, dtugosc linii pisania minimum 3000m.

szt. 500

3
Dtugopis na tancuszku-dtugopis pot^czony metalowym

tancuszkiem o dtugosci od 50 do 60 cm z samoprzylepnq

podstawq w ksztatcie kuli, utrzymujqcq dtugopis w pozycji

pionowej. Podstawka ma mozliwosc obrotu. Tusz niebieski.

szt. 500

4

Dziennik korespondencyjny ( dziennik podawczy ) format A-4, 96

kartek, oktadka tekturowa, sztywna, oklejona tworzywem

skoropodobnym.

szt. 10

S
Dziurkacz biurowy do 40 kartek. Mocny metalowy, wyposazony

w blokad^ uchwytu, posiadaj^cy wskaznik srodka strony oraz

listwQ formatowq.

szt. 25

6

Folia do laminowania; przeznaczona do laminowania kartek A3,

100 micron, (lop.=100szt.).
op. 2
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7

Folia do laminowania; przeznaczona do laminowania kartek A4^

100 micron, (lop.=100szt).
op. 6

8

Kalkulator, 12 pozycyjny wyswietlacz, podwojne zasilanie,
podwojna pami^c, funkcje: obliczanie marzy, cofanie ostatniej

wprowadzonej. pozycji, klawisz podwojnego zera, kolor niebieski

lub czarny. Wymiary 158x203x31rTim. W zakresie kazdego

z podanych wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 2mm.

szt. 10

9

Kartony archiwizacyjne zamykane, o wymlarach wys. 330 x g{.248

X szerlOOmm., pakowane po 20 lub 25 sztuk. W zakresie kazdego

z podanych wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 2mm.

szt. 5000

10

Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, zdj^c 1 tkanin,

bezbarwny, nietoksyczny, niebrudzgcy, zmywalny, przyjazny dia

srodowiska, posiadajqcy atest higieniczny, pojemnosc 35g.

szt. 480

11
Klipsy metalowe na dokumenty 19 mm (pakowane po 12szt). op. 120

12
Klipsy metalowe na dokumenty 32mm (pakowane po 12szt). op. 120

13
Klipsy metalowe na dokumenty 51 mm (pakowane po 12szt). op. 10

14

Koperta papierowa z foliowym okienkiem na ptytQ CD/DVD. Biaty

papier o gramaturze min. 80g/m2. (1 op.=5p szt.).
op. 4

rW
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15

Koperta szara z rozszerzanym dnem i bokami, E4 samoklejqca z
paskiem o wymiarach 280x400x40 mm, gramatura min.l50g/m2.
(1 op.= 250 szt.).

op. 4

16

\

Koszulki foliowe A4 (groszkowe, bezbarwne, gr. od 50 do 55 mic.
(1 op. = 100 szt.).

op. 200 '

17

Koszulka foliowa A4 z bocznq klapkq, wykonana z fo|ii
polipropylenowej, grubosc 100 mic. groszkowa, bezbarwna,
(1 op, = 10 szt.).

op. 100

18

Koszulki foliowe A5 (groszkowe, bezbarwne, gr. od 50 do 55 mic.
(1 op. = 100 szt.).

op. 20

19

Korektor w tasmie zapewnia mozliwosc natychmiastowego
pisania, dziatajgcy na dowolhej jakosci papierze, bez
rozpuszczalnika, szer.4,2mm. x dt.lOm.

szt. 200

20

Lampka biurowa, wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium
wysoki poziorn jasnosci swiecenia, optymalna dia wzroku
temperatura barwowa (3400-5300K), regulacja kqtow pochylenia
lampy ,nie nagrzewa si^, zywotnosc ponad 35 000 godzin.

szt. 30

21

Linijka 30cm. wykonana z przezroczystego polistyrenu, o prostych
kqtach, kraw^dziach, o duzej :bdporhosci na ztamania, nie
scieralna podziatka (w mm i cm), podci^te brzegi.

szt. 10

22

Markery kbior czarny, czerwony, niebieski, wodoodporne,
stozkowa koncbwka, szybkoschnqcy, grubosc liriii pisania l-5mm.,
bez dodatku toluenu i ksylenu.

szt. 200



Nrzamowienia: 8/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa

FdRMULARZ PO ZMIANIE

23

Notatnik biurowy o formacie A5, 100k,z wyrywanymi kartkami

w kratk^, grubosc kartek min. 55gsm. Kartki sklejone na gornej

kraw^dzi.

szt. 100

24

Naklejki na grzbiet segregatora, samoprzylepne, wymiary 55mm x

155mm, pakowana po 25 szt.
op. 10

25

Naklejki ria grzbiet segregatora, samoprzylepne, wymiary 35mm x

155mm, pakowane po 25 szt.
op. 10

26

Nawllzacz glicerynowy - nietoksyczny na bazie gllceryny

kosmetycznej, nie pozostawiajqcy ttustych plam na papierze -

posiadajqcy atest higieniczny, pojemnosc 20ml.

szt. 100
■

27

Notes kostka biata 83x83mm, klejona wzdtuz jednego boku.

W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne

odstQpstwo +/- 2mrTi. (jedna kostka=400 kartek=l szt).

szt. 400 -

28

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 51x76mm.

Powierzchnia klejgca umozliwia wielokrptne uzytkowanie,

po bdklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni (1 notes= 100
kartek= Iszt).

szt. 1000

29

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 76 x 76mm.

Powierzctinia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie,

po odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni (1 notes= 100

kartek= Iszt).

szt. 1000

, 30

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 76 x 105mm.

Powierzchnia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie,
po odklejeniu nie pozostawia sladu na powieRchni. (1 notes=

100 kartek = Iszt).

szt. 500



Nr zamowienia: 8/pn/2020 formularz opis przedmlotu zamowienia i kaikuiacja cenowa

FORMULARZ PO ZMIANIE

31

Noz do kopert zakoriczony elastycznq r^kojesciq pokrytg

tworzywem sztucznym. Ostrze wykonane ze stall nierdzewnej.

Dfugosc catkowita: 19 cm.

szt. 10

32

Nozyczkt biurowe, dtugosc 21 cm., ostrze ze stali hartowanej

nierdzewnej o twardosci 54 stopnl w skali rockwella, uchwyt

wykonany z polipropylenu z gumowym mi^kkim uchwytem.

szt. ICQ

33

Otowek - HB, z zywicy syntetycznej, odporny na ziamania, grafit.
Zakonczony gumkq do gumowania (1 op. = 12 szt.).

op. 40

34

Oktadka do bindowania A4, folia bezbarwna, przezroczysta,

grubosc 200mic. (lop.=100szt.).
op. 4

35

Oktadka do bindowania A4, kartonowa - skoropodobna, blata,

gramatura 250-300g/m2 {lop.=100szt.).
op. 4 ■

36

Oktadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 1,5mm

(lop.=100szt.).

op. 2

37

Oktadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 1 szerokosc 3 mm

(ldp.=100szt.).

op. 2

38

Oktadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 9 mm

(lop.=100szt.).

op. 2

39

Przybornik na biurko, ksztatt owalny, kolor dymny, poza komorq

pionowq ( co najmniej jedna) na przybory typu dtugopisy etc.,

winien posiadac co najmniej dwie ruchome szufladki. Wysokosc

szt. 15

/I
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■

przybornika: min.9 cm., max.l2 cm.

.40
Papier pakowy, szary format 100x130cm, gramatura papieru
80g/m^. {Irolka = 10 arkuszy).

rolka 3

'

41

Papier A3, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m^ ( +/- 2 ), klasa
papieru B, biatosc: 161 CiE (1 ryza =500 kartek).

ryza 600

42

Rolka - papier termlczny do biletomatu szer.76mm, dt.90m

(  +/- 10m - ), bezpytowy, bezdrzewny, bezchlbrowy, nie
zawierajqcy bisfenolu A (typy drukarek zainstalowanych

w biletomatach NP-35-11, TM-T-88V). 1 rolka = 1 szt.

szt. 3,00

43

Ploro kulkowe ze skuwkq - niebleski atrament, obudowa pokryta

elastyczng gumq, grubosc llnil pisania 0,35mm., szybkoschn^cy,

tusz pigmentowy, odporny na wod^ 1 swiattb, nieprzerywajqcy,

nieplamlgcy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier

faksowy.

szt. 1000 •
■

44

Ploro kulkowe ze skuwkq - czarny atrament, obudowa pokryta

elastycznq gumq, grubosc linii pisania 0,35mm., szybkoschhqcy,

tusz pigrrientowy, odporny na wod^ i swiatto, nieprzerywajqcy,

nieplamiqcy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier

faksowy.

szt. 500
■ -

45 ■

Podktadka zelowa pod mysz i nadgarstek, podktadka wypetniona

przezroczystym zelem (pozwalajgca utrzymac nadgarstek

.w prawidtowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze). Ksztatt

podktadki pod nadgarstek zaiezny od nacisku i ciepta data,

przystosowana do myszek kuikowych i optycznydi,

arityposlizgowa podstawa.

szt. 25
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46

Przektadki do segregatorow kolorowe A4, wykonane z kartonu

0 grubosci min. 160 g/m2, uniwersalna perforacja pozwala
uzywac przektadki w kazdym segregatorze. (1 op.= 10 kart).

op. 50

47

Rozszywacz, metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie,

posiadajqcy mechantzm blokujqcy ostrza.
szt. 100

48

Segregator A4/75 mm., ekologiczny, oklejony na zewnqtrz
poliolefinq, wewnqtrz biata wktadka papierowa, dwustronna

VVymienna etykieta opisowa, dolne kraw^dzle wzmocnione
metalow^ szynq. Na grzbiede otwor na palec. Dwa otwory na

przedniej oktadce

szt. 300

49

Sciereczkt do czyszczenia urzqdzen biurowych, usuwajqce kurz

i  Inne zabrudzenia, nie pozostawlajqce smug, antystatyczne,

w plastikowym hermetycznym opakowaniu. (1 op.=100szt.).

op. 100

50

Sznurek - dratwa wykonana z naturalnego wtokna Inianego

szara nabtyszczana, waga 250g. {1 rolka = 1 szt.)
szt. 30

51

Szuflada na dokumenty A4, wykonana z twardego plastiku, kolor

dymny.. Wymiary 250 x 65 x 345mm. (szer. x wys. x gt.).

W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne

odstQpstwa +/- 5mm.

szt. 200

52

Tasma klejqca z podajniklem, 19mm.x33m. (w zakresie dtugosci

dopuszcza s\q rozpi^tosc od 30 m do 33m.) krystalicznie

przezroczysta, niezotknqca po uptywie czasu, do tqczenia papieru,

folii, klisz.

szt. 200

53

Tasma klejqca dwustronna z wysokq przyczepnosdq i odpornosdq

na zmywanie, polipropylenowa, wzmocniona na papierze

silikonowym o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do

szt. 10

d
U
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klejenia papieru, plastiku, tektury.-Wymiary 38mm. x 5m.

54

Tasma pakpwa/ 50mm.x66m., brgzowa, na kleju kauczukowym
(nietoksycznym).

szt. 100

55

Teczka zawieszana, wykonana z mocnego kartonu o gfamaturze
230 g/m2, kazda teczka wyposazona w szyld z wymiennq etykietq
opisowq, pfocienne boczki uniemozliwiajqce wysuhiecie stQ
dokumentowz teczki, pojemnosc od 200 do 400 kartek A4,
wymjar 24 x 31,8 cm (+/-Q,S cm w zakresie obydwu wymiarow)".

szt. 700

56

Teczka do podpisu A4, 20 przegrodek rozciqgliwy brzeg, oktadka
sztywna pokryta materiatem skoropodbbnym, z wyttoczonym
napisem "teczka do podpisu" w kolorze ztotym.

szt. 100

57

Teczka do podpisu A4, 12 przegrodek rozciqgliwy brzeg- oktadka
sztywna pokryta materiatem skoropodobnym, z wyttoczonym
napisem "teczka do podpisu" w kolorze ztotyrn.

szt. 100

58

Jeczka tekturowa A4 wiqzana," biata, wykonana z kartonu
0 gramaturze 350g/m2, {lop.=50szt.). op. 4

■

59

Teczka tekturowa A4 z gumkq- kolorowa, lakierowana, wykonana
z kartonu o gramaturze 400g/m2 (lop.=10szt.). op. 100

60

Teczka z rqczkq, szerokosc grzbietu 10 cm, wykonana z tektury
pokrytej okleing o strukturze ptotna lub btyszczqcg folig, na
dokumenty formatu A4.

szt. 4
■
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61

Temperowka (kostka pojedyncza) wykonana ze stopu magnezu,
ze stalowym ostrzem, precyzyjne polqczone z obudowq zapewnia
idealne polozenie olowka podczas temperowania, rowkowane
wgl^bienie w korpusie utatwiajqce trzymanie.

szt. 100

62

Tusz do pieczgtek czerwony, 25 ml., do posiadanych przez
Zamawiajqcego automatow typu COLOR, butelka okrqgia,
plastikowa, przezroczysta, z dozownlkiem, nakr^tka w kolorze
tuszu.

szt. 200

63

Tusz do pieczqtek czarny, 25 ml. do posiadanych przez
Zamawiajqcego automatow typu COLOR, butelka okrqgta,
plastikowa, przezroczysta, z dozownlkiem, nakr^tka w kolorze
tuszu.

szt. 25

64

Zakreslacz fluorescencyjny, kolor zotty, pomaranczowy, zielony,
szerokosG linii pisania od 1mm. do 5 mm., sciQta kohcowka,
przeznaczony do pisania po wszystkich rodzajach papieru (takze
faksowych i samokopiujqcych).

szt. 500

65

Zszywacz biurowy do 30 kartek, metalowy w plastikowej oprawie,
system fadowania zszywek od gory, gt^bokosc gardta min. 38
mm., pfaski system zakleszczania zszywek.

szt. 50

66

Zszywacz biurowy do 50 kartek, metalowy w plastikowej oprawie,
system fadowania zszywek po nacisni^ciu guzika automatycznie
vyysuwa sIq szyna na zszywki, gt^bokosc gardta min. 50 mm.,
pfaski system zakleszczania zszywek.

szt. 100

67

Zszywki do zszywacza 24/6, wysokie] jakosci zszywki stalowe -
galwanizowane. {lop.=1000 zszywek).

op. 1000

A/V

U
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68

Zszywki do zszywacza 24/8, wysokiej jakosci zszywki stalowe

galwanizowane. {lpp.=1000 zszywek).
op. 200

■

69

Zaktadki indeksujqce samoprzylepne foliowe 25mm. x 43mm.

(lop.=50szt.).
op. 500

70

Zaktadki indeksujqce samoprzylepne papierowe, 4 jaskrawe
kolory 50mm. x 20mm. (lop.=4 x 50szt.).

op. 1000

71

Zszywki do urzqdzenia wykariczajqcego koplarki Xerox WC 5755.

1 opakowanie zawiera 3 wktady zszywek po 5000 zszywek.
op. 3

'

72

Zszywacz biurowy elektryczny, zszywajqcy w zakresie od 2 do 80

kartek, zszywki.tadowane w postacl kaset (1 kaseta=5000

zszywek) niezaieznie od grubosci zszywanego pliku

wykorzystywane sq te same zszywki, wyposazony w sygnat

swietlhy informujqcy o matej ilosci zszywek oraz w ogranicznik

papieru umozliwiajqcy regulacj^ gt^bokosci zszywania.

szt. 4

73

Zszywki do zszywacza elektrycznego RAPID, zszywki tadowane

w postaci kaset (1 kaseta=5000 zszywek=l op.). op. 25

RAZEM (suma wartosci netto z poz. 1- poz.73):
/szt = sztvka; op. = opakowanie; poz. =pozycja/

iW. 10
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IL

CENA QFERTY: ztotych netto (wartosc netto w zlotych z pozycji RAZEM) + «... zlotych (wattosc 23% podatku VAT

w ztotych) = zlotych brutto (cena oferty bnitto)

Imi^ i nazwisko upelhomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

j

Data podpis/y

/Ia/

k

11


