Załącznik nr 1

Formularz cenowy
Lp
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Nazwa artykułu

Papier uniwersalny A4 80g/m² , biały,
przeznaczony do kopiarek, drukarek laserowych
oraz do wydruków kolorowych o mniejszej
rozdzielczości, , pakowany po 500 kartek
Papier uniwersalny A3 80g/m² , przeznaczony
do kopiarek, drukarek laserowych i atramentowych
oraz do wydruków kolorowych o mniejszej
rozdzielczości, biały , pakowane po 500 kartek
Papier kancelaryjny A 3 kratka, w opakowaniu,
co najmniej 480 arkuszy, gramatura co najmniej 60
g/m²
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550 ryz

4 ryzy

1
ryza

Segregator A4 z mechanizmem
dźwigowym, wykonany z kartonu pokrytego z
zewnątrz folią PCV, dolna krawędź wzmocniona
metalową szyną, posiada wymienną etykietę na
grzbiecie, o szerokości grzbietu 70 mm, w co
najmniej 4 kolorach

5

Ilość

20 szt.

Segregator A4 z mechanizmem
dźwigowym, wykonany z kartonu pokrytego z
zewnątrz folią PCV, dolna krawędź wzmocniona
metalową szyną, posiada wymienną etykietę na
grzbiecie, o szerokości grzbietu 50 mm, w co
najmniej 4 kolorach
Przekładki kartonowe do segregatora A4,
wykonane z kartonu o grubości 160g/m²,1/3
A4,pakowane po 100szt., mix kolorów
Wsuwki na segregator A4 o szerokości grzbietu
„70mm”, 20szt. W opakowaniu
Wsuwki na segregator A4 o szerokości grzbietu
„50mm”, 20szt. W opakowaniu

Skoroszyt plastykowy, wpinany, formatu
A4, z otworami pozwalającymi na wpięcie do
segregatora, tylna okładka kolorowa, przednia
przezroczysta, zaokrąglone rogi, ,op.min. 10 szt, 5
kolorów

10 Skoroszyt kartonowy biały, format A4, z
wąsem metalowym, wykonany z kartonu o
gramaturze, co najmniej 250 g/m² , op.min.50 szt.
11 Wiązana teczka kartonowa, z trzema
wewnętrznymi klapami zabezpieczającymi
dokumenty przed wypadaniem, wykonana z kartonu
co najmniej 250 g/m² kolor biały, op.min.50 szt.
Teczka akademicka z rzepem, A4, sztywna,
12 wykonana z grubej tektury

20 szt.

15
opakowań
4
opakowania
2
opakowania

150 szt.

100 szt.
100 szt.
5 szt.

13 Teczka kartonowa z gumką – lakierowana,
gumka wzdłuż długiego boku, wykonana z bardzo
grubej tektury pokrytej folią polipropylenową, w co
najmniej 4 kolorach
14 Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy, pełny - biały

50 szt.
50 szt.

Cena
jedn.
netto
[zł]

Razem
[zł]
(ilość x
cena)

Stawka
podat.
vat(%)

Typ, model i
marka

15 Koszulki na dokumenty, formatu A4,
przezroczyste, groszkowa, wykonana z folii o
grubości, co najmniej 55 mikronów, pakowane po
100 szt.
16 Koszulka z klapką boczną, formatu A 4, z
możliwością wpięcia do segregatora, wykonana z
mocnego polipropylenu o grubości co najmniej 130
mikronów, pakowane po 10 szt.
17 Obwolutka sztywna, przezroczysta

18 Zeszyt A 5 miękka okładka, papier o
gramaturze co najmniej 60 g/ m², w kratkę, 32
kartkowy
19 Zeszyt A 5 miękka okładka, papier o gramaturze
co najmniej 60 g/m² w kratkę, 60 kartkowy
20 Brulion , format A4, twarda okładka, co
najmniej 96 kartek, o gramaturze 60 g/m² w kratkę

21 Blok (miękki), format A4, klejony na górze,
papier o gramaturze 60 g/m² co najmniej 50
kartek, w kratkę
22 Blok (miękki), format A5, klejony na górze,
papier o gramaturze 60 g/m² co najmniej 50 kartek,
w kratkę
23 Brulion A6 w twardej oprawie, w kratkę,
min.96 kartek

24 Przekładka do segregatora kartonowa
alfabetyczna, format A4, 24 kartki
25 Podkładka Clipboard A4
26 Ołówek drewniany biurowo – szkolny,
27 Cienkopis z końcówką o grubości 0,4 mm,
końcówka oprawiona w metal, kolory czerwony,
niebieski, zielony,czarny
28 Zakreślacz fluroescencyjny, o grubości linii
2,0 – 4,0 mm, w kolorach żółty, zielony,
pomarańczowy, różowy, niebieski
29 Marker permanentny, z końcówką ściętą o
grubości 1,5- 5,0 mm, do pisania na różnych
powierzchniach, wodoodporny, kolor czarny
30 Kalka przebitkowa, ołówkowa, w
opakowaniu co najmniej 10 arkuszy

31
32
33
34

30
opakowań

20 szt.
10 szt.

20 szt.
20 szt.
10 szt.
12 szt.

10 szt.
5 szt.
4 szt.
3 szt.
20 szt.
60 szt.
50 szt.
48 szt.
2

opakowania
80
Spinacze, srebrne, owalne, 28 mm, 100 szt. w
opakowań
opakowaniu
10
Spinacze, srebrne, owalne, 50 mm, 100 szt. w
opakowań
opakowaniu
50
Zszywki 24/6, 1000 szt. w opakowaniu, zszywanie
opakowań
do 12 arkuszy,
Zszywki nr 10, 1000 szt. w opakowaniu, zszywanie
10
do 12 arkuszy papieru o gramaturze 80g/cm²
opakowań

35 Taśma klejąca biurowa, uniwersalna,
przezroczysta samoprzylepna o wymiarze 19 mm i
długości co najmniej 30 m
36 Kostka papierowa, biała, karteczki klejone na
jednym boku, co najmniej 300 kartek 85 x 85 mm,
kolor biały

30 szt.
10 szt.

37 Kostka papierowa, kolorowa, karteczki klejone
38
39
40
41
42
43
44

na jednym boku, co najmniej 400 kartek 85 x 85
mm
Bloczek samoprzylepny, z co najmniej 100
kartek o wymiarach 76 x 76 mm, w kolorze żółtym
Zakładki indeksujące samoprzylepne, 20x50,
40 kartek
Koperta o formacie B5, zaklejana na krótkim
boku, 500 szt. w opakowaniu
Koperta DL o wymiarach 110 x 220 mm, w
kolorze białym, samoklejąca, z oknem po prawej
stronie, 1000 szt. w opakowaniu
Koperta C 6 o formacie, samoklejąca, bez okna,
w kolorze białym, 1000 szt. w opakowaniu
Koperta C 4 biała, samoklejąca, 25szt w
opakowaniu
Dziennik korespondencyjny (podawczy), w
twardej oprawie, format A4 co najmniej 96 kartek

20 szt.
48 szt.
20 szt.
2
opakowania

15
opakowań

1
opakowanie

2
opakowania

2 szt.

45 Korektor w taśmie, do każdego rodzaju papieru,

46

nie zostawia śladów i cieni na kserokopii, suchy,
system korekcji, który umożliwia szybkie pisanie, 12
sztuk w opakowaniu, dobry jakościowo
Klips archiwizacyjny, 50 szt. w opakowaniu

47 Klipsy biurowe 19 mm, po 12 szt. w
opakowaniu, czarne

48 Klipsy biurowe 32 mm, po 12 szt. w
opakowaniu, czarne

49 Klipsy biurowe 51 mm, po 12 szt. w
opakowaniu, czarne

50 Długopis jednorazowy, automatyczny,

48 szt.
5 opakowań
2
opakowania
2
opakowania
2
opakowania

gumowy uchwyt ,niebieski, końcówka wkładu
0,7mm-1,00mm, min. 12 szt. w opakowaniu
51 Długopis żelowy czarny, niebieski, czerwony, z
metalową końcówką, przezroczysta obudowa,12 szt.
W opakowaniu, klasy/jakości Handy,

120 szt.

52 Linijka wykonana z przezroczystego plastiku 20 cm
53 Linijka wykonana z przezroczystego plastiku 30 cm

5 szt.

54 Nożyczki biurowe, uchwyt z plastiku, ostrze z

2 szt.

55
56
57
58
59

60 szt.

5 szt.

nierdzewnej stali o dł. Min. 12 cm
Klej kulkowy, do papieru i tektury, materiałów
48 szt.
fotograficznych, 50ml, min. 12 szt. w opakowaniu
Pinezki metalowe, w opakowaniu co najmniej 50 5 opakowań
pinezek
Tusz do stempli ręcznych i pieczątek, o
10 szt.
pojemności co najmniej 25 ml, w kolorach czarny,
czerwony, zielony .
Temperówka do ołówka
3 szt.
Karta Drogowa Sm-102 offestowa, druk
20 szt.
dwustronny, A4,80 kartek

60 Druczki offsetowe „ Wniosek o urlop”,
format A6

15 szt.

61 Papier toaletowy jumbo duże rolki,
gofrowany,bez zapachowy, szary min. 8 rolek
w opakowaniu, zgodny z normami ISO 9001: 2000

62 Ręczniki papierowe, 1.2 kg, 2-warstwowe, 6
w opakowaniu, 75% białości

63 Mydło w płynie, antybakteryjne, pojemnik 5l,
wydajne, gęste, zapobiegające wysuszaniu skóry
64 Płyta CD-R, min.700MB/80 minut.,

65 Płyta DVD +R o pojemności 4,7 GB
66 Pojemniki archiwizacyjne,min.100mm,z
tektury, zamykane
67 Zszywacze biurowe na zszywki 24/6,min.
na min. 20 kartek
68 Dziurkacz, z ogranicznikiem papieru,na
min.20 kartek, wskaźnik środka strony
69 Breloczki do kluczy, różne kolory
70 Lekkie półki na dokumenty, odporna na
pęknięcia,możliwość połączenia z innymi
półkami przezroczyste lub dymne

71 Nawilżacz glicerynowy, bezbarwny,
pojemność 20ml
72 Gumki recepturki
73 Ręczniki Z-Z biały karton, opakowanie
4000 szt.

50
opakowań

4
opakowania

50 pojemnik.
20 szt.
10 szt.
300 szt.
5 szt.
5 szt.
50 szt.
5 szt.
5 szt.
1 kg
10
kartonów

Wartość oferty netto..............................zł( słownie: ..................................................................)
Wartość oferty brutto............................zł( słownie:....................................................................)
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
......................,dnia.........................
................................................................
Podpis Wykonawcy

