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Załącznik nr 1 do IWUZ 

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 
 

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia zawierający niżej wymieniony asortyment: 
 

PRZED WYPEŁNIENIEM NINIEJSZEJ TABELI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARTYMI PONIŻEJ ORAZ W IWUZ I PROJEKCIE UMOWY 

L.p. Rodzaj asortymentu Charakterystyka asortymentu 
Jednostka 

miary 

 

 

Ilość 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto** 

 

 

Stawka 

VAT % 

 

Razem brutto 

(ilość x cena): 

NAZWA 

OFEROWANEGO 

PRZEZ WYKONAWCĘ 

ASORTYMENTU –

MARKA- LUB/I 

NAZWA 

PRODUCENTA*** 

1.  Antyrama 
kompletna, gotowa do zawieszenia, plecy wyk z płyty MDF, front - plexa 1 mm, płyta MDF i 
plexa złączone za pomocą metalowych klipsów.  

wym. 50 x 70 cm 

 
szt. 

2 

    

2.  Antyrama 
kompletna ,gotowa do zawieszenia , plecy wykonane z płyty MDF , front – plexa 1mm, płyta 
MDF i plexa złączone za pomocą metalowych klipsów, wym. 24 x 30 

szt. 30     

3.  Bibuła marszczona o  wym 50x200cm; Gramatura 34g/m2; Rozciągliwość  min. 35% ; Kolor  do wyboru  rolka 50     

4.  Bibuła gładka 

Wymiar 1 arkusza 33,5 cm x 50 cm; gładka witrażowa. Mix 10 różnych kolorów :żółty, biały, 

brązowy, ciemny róż, ciemna zieleń ,jasna zieleń, pomarańczowy, ciemny niebieski, czerwony 
,błękitny 

arkusz 
40 

    

5.  Blok notatnikowy  A5 kratka, 100 kartek, klejony, z możliwością swobodnego wyrywania kartek szt. 22     

6.  Blok techniczny A3 kolorowy, 10 kolorowych kart szt. 44     

7.  Blok techniczny A4, biały  szt. 36     

8.  Blok techniczny A4, kolorowy  szt. 32     

9.  Brystol biały, format B1  arkusz 36     

10.  Brystol kolorowy, format B1 
     

    arkusz 48     

11.   Chusteczki  Nawilżane chusteczki do czyszczenia monitorów komputerowych 
opak 

100 szt 4     

12.  Cienkopis 
grubość linii 0,4mm, wszystkie kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony ,różowy ,żółty, fioletowy    

BIC, STABILO DONAU* 
szt. 150     

13.  Długopis  
wszystkie kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, grubość linii pisania min. 1,0mm, z 
wymiennym wkładem, automatyczny,  

szt. 98     

14.  Długopis 0,5 mm, cieńkopiszący  BIC, PENAC, TETIS KD 798 NN*, szt. 89     

 
 
 
 
 
 

 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 
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15.  Długopis żelowy 
kolory: czerwony ,niebieski, zielony, z wymiennym wkładem ,automatyczny typu PILOT G-205*, Pentel  

K116,  Donau Gel  Click, PENTEL BLN 105, BIC VELOCITY GEL* 
szt. 147     

16.  Długopis na łańcuszku 

z możliwością przyklejenia do powierzchni np. biurka,  ciężka podstawa utrzymująca długopis w pozycji 

pionowej, kolor wkładu piszącego - niebieski, rozciągliwość łańcuszka min. 60 cm., kolor długopisu i 

podstawy biały z wybranych producentów: Fellowes, HAN, HELIT 

szt. 
3 

    

17.  Dratwa nici lniane, rolka 25 dag/250m szt. 14     

18.  Dyplomy 
arkusze barwne, gramatura 170g/m2, do drukarek atramentowych i laserowych, format A4, z 
tłem do wyboru 

 
 arkusz 30     

19.  Dziennik zajęć  szt. 7     

20.  Dziurkacz ozdobny dziurkacz do wycinania różnych kształtów z papieru do robienia akcesoriów dekoracyjnych szt. 12     

21.  Dziurkacz   z ogranicznikiem formatu, z metalową obręczą, dziurkuje Jednorał. 20-25 kartek szt. 15     

22.  Etykiety samoprzylepne 

możliwość zadruku w drukarkach laserowych, atramentowych i kserokopiarkach, Papier 
jakości Premium o wysokim poziomie bieli ,Papier z klejem permanentnym ,zapewniający 

trwałe przyleganie do powierzchni ,arkusze formatu A4, format etykiety-210 x 397 mm, 

etykiet na arkuszu -1 szt. 

opak 

100szt 
4 

    

23.  
Folia do drukarek i 
kserokopiarek 

A4, do drukarek atramentowych lub laserowych z usuwalnym paskiem wzdłuż długiego boku  arkusz 10     

24.  Folia do laminowania 

o grubości  75-80 mikronów .Format A4 , przeznaczona do : laminacji notatek,- dokumentów, 

zdjęć, rysunków itp. dwustronnie matowa. Rozmiar – 216 x 303 .Ilość sztuk w opakowaniu 
100 sztuk 

opak  

100 szt 3 

    

25.  Gumka 

do każdego rodzaju papieru, usuwająca ślady ołówka, miękka, nie pozostawiajaca wiórek po 

gumowaniu     HERLITZ, PENTEL, PELIKAN,  FABER-CASTELL, STAEDLER, 

TETIS* 

szt. 
20 

    

26.  Kalka kreślarska Format A4, gramatura 90g, 100 szt. w pudełku 
opak. 

100 szt. 1     

27.  
Kalkulator biurowy 

standardowy 

 Kalkulator standardowy, wyświetlacz  8 cyfrowy LCD, zasilanie słoneczne lub baterią LR 54, 

rozdzielczość 31 x 96 
szt. 4     

28.  Kalkulator biurowy 

Określanie miejsc po przecinku, podwójna pamięć MII, funkcja obliczeń marży MU, 

zaokrąglanie wyników ,klawisz zmiany znaku ,klawisz cofania, obliczenia z pamięcią  M+/M-, 

ilość pól wyświetlacza : 12, ilość linii wyświetlacza :1,podwójne zasilanie, podwójna pamięć, 
duży wyświetlacz, plastikowe klawisze 

szt. 

7 

    

29.  Karteczki samoprzylepne 
38 x 51 mm , w kolorze żółtym bądź innym pastelowym,  

EASY ,HERLITZ ,DONAU, ESSELTE* 

bloczek po 

100 
karteczek 27 

    

30.  Karteczki samoprzylepne 
40 x 50 mm, w kolorze żółtym bądź innym pastelowym,,  

EASY ,HERLITZ ,DONAU, ESSELTE* 

bloczek po 

100 

karteczek 148 

    

31.  Karteczki samoprzylepne 
50-51 x 70-75 mm, w kolorze żółtym bądź innym pastelowym,  

EASY ,HERLITZ ,DONAU, ESSELTE* 

bloczek po 

100 

karteczek 133 

    

32.  Karteczki samoprzylepne 
76 mm x 76 mm, gramatura: 70 g / m2, w kolorze żółtym bądź innym pastelowym,, EASY 

,HERLITZ ,DONAU, ESSELTE* 

bloczek po 
100 

karteczek 139 

    

33.  
Karton wizytówkowy 

ozdobny 

 Najwyższej jakości karton 150-200 oraz 200-250 g/m2 do wydruku zaproszeń, wizytówek, do 
drukarek laserowych, atramentowych, format A4,gładki,biały lub kremowy oraz 

różnokolorowy 

1 arkusz 
590 

    

34.  Klej introligatorski 
w tubce, min. 40ml, biały, do klejenia papieru, korka, , filcu, mocny  typu Magic lub 

równoważny 
szt. 106 

    

35.  Klej biurowy w sztyfcie 
duży - min. 35 g, do klejenia papieru, kopert, tektury, fotografii, niebrudzący, nie marszczy 

papieru TETIS, PENTEL, PRITT, AMOS, FABER-CASTELL, DONAU*  
szt. 90     
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36.  Klipsy do papieru duże,min32 mm ,metalowe, opak 12 szt. 
      opak 

21     

37.  Klipsy do papieru duże, min.51 mm, metalowe, opak 12szt 
      opak. 

6 
    

38.  Koperta DL z okienkiem 110x220 mm, okno prawe, samoklejąca 
opak 

 1000 szt. 15     

39.  Koperta B4  250 x 353 mm, biała z samoprzylepnym  paskiem 
opak 

 50 szt. 2     

40.  Koperta B4 B4 z rozszerzanymi bokami i dnem – (250 x 353 x 38 mm ) biała z samoprzylepnym  paskiem. szt. 10     

41.  Koperta C6  114 x 162 mm, samoprzylepna biała 
opak. 

1000 szt.  4     

42.  
Koperty z warstwą folii 

bąbelkowej 
białe, wymiar zewnętrzny 240 x 350 mm szt. 1     

43.  Korektor w piórze/pisaku 
w piórze, pojemność min. 8ml, z metalową końcówką, szybkoschnący,  

 TIPP-EX ,UNI BALL ,PENTEL* 
szt. 23     

44.  Korektor w taśmie 

z taśmą o szerokości 5 mm i długości min. 12m, umożliwiający natychmiastowe pisanie 

każdym rodzajem długopisu  

TIPP-EX, PENTEL, PELIKAN, BIC, TOMA, FABER-CASTELL* 

szt. 
63 

    

45.  Korektor w płynie, pojemność min. 20ml, szybkoschnący szt. 6     

46.  Koszulki format A5, przeźroczyste, gładkie (nie groszkowe)  
opak 

100szt. 3     

47.  Koszulki 
format A4, przeźroczyste, gładkie (nie groszkowe)  

GRUBE: BANTEX, HERLITZ, ESSELTE, DONAU* 

opak 

100szt 147     

48.  Kółka wzmacniające  

samoprzylepne pierścienie wzmacniające otwory, wykonane z folii PP; zapobiegają 

przerywaniu dokumentów dziurkowanych ,automatycznie odklejane pierścienie podczas 

wysuwania z podajnika, średnica kółka 15 mm  

opak. 

500 szt. 3 

    

49.  
Krepina-bibuła twarda 

włoska 
w rolkach  o wymiarach 50x250 cm .Gramatura 180 g/m2   rolka 37     

50.  Kronika A3, twarda oprawa, min. 100 kartek szt. 1     

51.  Laminator 
prosty i bezpieczny w obsłudze , o niewielkich rozmiarach,. Do laminacji dokumentów i zdjęć 

bez używania carriera .Szerokość laminowanego dokumentu: 220 mm (A4). 
szt. 1     

52.  Linijka długość 20 cm, przeźroczysta lub kolorowa szt. 18     

53.  
Marker do tablicy sucho-

ścieralnej 

wyposażony w wyrazisty, proszkowy tusz, który w łatwy i wygodny sposób daje się ścierać. 
Marker powinien spełniać jakościowe wymagania normy ISO 9001 oraz środowiskowe 

wytyczne normy ISO 14001   

szt. 
12 

    

54.  
Marker do opisywania płyt 
CD 

specjalny marker do płyt CD, DVD i folii, niezmywalny, kolory: czarny, niebieski, dwa końce 
dające dwie grubości kreski 

szt. 38     

55.  Markery permanentne 
z końcówką okrągłą, wodoodporny, w obudowie zapobiegającej wysychaniu tuszu, nie zawierający 

ksylenu i toluenu, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony 
szt. 6     

56.  
Naboje do piór 
wiecznych 

krótkie, kolor czarny, niebieski (niebieski)  

PELIKAN, PARKER, CRESCO, WATERMAN, HERLITZ, DONAU, BIC* 

szt. 
121     

57.  
Nawilżacz do palców glicerynowy, ułatwia liczenie ,wertowanie oraz chwytanie dokumentów, nie pozostawia 

tłustych plam na papierze, miły miętowy zapach ,nietoksyczny  – na bazie gliceryny 

kosmetycznej ,dedykowany do urzędów  

szt. 
5 

    

58.  

Niszczarka ścinki typu Cross-cut ,ochrona danych DIN-3, P-4, F-1,funkcja start/stop/rewers(cofanie),kosz 

poj.min.121,max 201, niszczy zszywki ,posiada zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, 

ilość zniszczonych kartek gram 70g min.5 szt. ,tryb auto-eco (zerowy pobór prądu w trybie 

bezczynności),certyfikat CE ,gwarancja min 12 m-cy na urzadzenie ,min. 36 m-cy na noże 

tnące, instrukcja w języku polskim. 

Modele :OPUS IDEAL SHREDCAT 8220CC,PROFIOFFICE PIRANHA 

szt.. 

1 
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110CC+,WALLNER FXD 85B,REXEL PROSTYLE* 

59.  

Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym ,zapewniającym wyższy stopień tajności kilkakrotnie 

mniejszą objętość  ścinków ,cięcie zszywek, specjalna  szczelina do niszczenia płyt CD, 
szerokość szczeliny podawczej min.220 mm/122mm,szerokość cięcia :4 x 45 mm 

,maksymalna ilość jednorazowo niszczonych kartek:10, poziom bezpieczeństwa DIN 32757 

:3,poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3 / Tx-3 / Ex-2 / O-2,automatyczny 
„start/stop’’,zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, rewers, osobny pojemnik na 

zniszczone płyty CD/DVD ,min .pojemność kosza: 17l / 1,6 l 

szt. 

2 

    

60.  
Nożyczki z rączką 

biurowe - średnie – dł. min. 17 cm, ostrza ze stali nierdzewnej szt. 20     

61.  Ofertówka miękka A4, z miękkiej folii PCV, lewa strona otwierana z góry i boku szt. 20     

62.  Ofertówka twarda A4, przezroczysta, otwierana u góry i z prawej strony PCV twarda sztywna zgrzana w literę L szt. 95     

63.  Okładka do dyplomu 
okładka twarda z narożnikiem i ozdobnym sznureczkiem ,bez  napisu, faktura skóry, kolor 

y w szczególności niebieski, bordowy, zielony 
szt. 50     

64.  Ołówek średnio-twardy twardość HB lub F, z gumką szt. 125     

65.  Papier ksero A4 biały 

papier kserograficzny w formacie A4 ,przeznaczony do wysokojakościowych drukarek i 
kopiarek, umożliwiający dwustronny wydruk ,grubość min.106+ 3 [um] , gramatura  min. 

80g/m2,białość CIE min.151,nieprzeźroczystoć (nie mniejsza niż >91 %) POLSPEED, 

POLLUX 80, IDEST, MY PRINT, IGEPA, MAESTRO EXTRA* 

ryza 500 

arkuszy 
430 

    

66.  Papier ksero A4 biały format A4 ,gramatura 80g / m2, inny niż w/w 
ryza 500 
arkuszy 170     

67.  
Papier A4 kolor mix 

intensywne kolory 

przeznaczony do wysokojakościowych drukarek i kopiarek ,umożliwiający dwustronny 

wydruk, mix kolorów –min. 5 kolorów w opak., gramatura min.80 g/m2, grubość min.106 
+3[um], nieprzezroczystość (nie mniejsza niż > 91% )  

ryza  

100 
arkuszy 28 

    

68.  
Papier ksero kolorowy 

mix jasne pastelowe 

kolory 

kolorowy,A4 mix pastelowy, min. 5 różnych nie jaskrawych kolorów ,do kserokopiarek 
drukarek atramentowych i laserowych , gramatura :80g / m2 

ryza 

100 

arkuszy 28 

    

69.  
Papier ozdobny 

metalizowany -karton 
A4; opak 20-25 arkuszy,; 220g/ m2 arkusz 567     

70.  Papier ozdobny A4 
papier ozdobny o różnych fakturach do drukarek laserowych i atramentowych, opakowanie 25 

- 50 szt. Gramatura 90g. 
arkusz 615     

71.  Pinezki tablicowe do tablicy korkowej – kolorowe, tzw „beczułki” szt. 376     

72.  Płyn w sprayu  poj. 250 ml, do czyszczenia ekranu monitora szt. 1     

73.  Poduszka do stempli wymiary: 7 x 11cm. szt. 2     

74.  Przekładki do segregatora kartonowe, twarde, A4, kolor 1-12 
opak  
/ 1-12 6     

75.  
Przekładki do segregatora 

1/3 
przekładki kartonowe rozm 1/3 kolorowe 

opak. 

100szt 7     

76.  Przekładki do segregatora kartonowe, twarde A4, alfabetyczne A-Z 
opak  
/ A-Z 4     

77.  Przybornik na biurko 

metalowy organizer, wykonany z metalu, wzór siateczkowy, kolor srebrny, minimum 3 

pojemniki: na długopisy (wysoki) na karteczki (rozm 8,5x8,5cm) oraz na spinacze (mniejszy), 

z antypoślizgową podstawą.   

szt 
8 

    

78.  Półka na dokumenty 
plastikowa, bezbarwna, dymna lub kolorowa, z wyprofilowanym przodem, wysokość min. 

64mm, szerokość 250mm, głębokość 340mm 
szt. 5     

79.  Półka na dokumenty 

plastikowa, bezbarwna, dymna lub kolorowa, z wyprofilowanym przodem, wysokość 

min.65mm,szerokość 250mm, głębokość 345mm, kompatybilna z półkami firmy SOLLIPH 
(kompatybilność oznacza dopasowanie półki poprzez nałożenie na posiadane półki marki 

szt. 
15 
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SOLLIPH o podanych wyżej wymiarach) 

80.  Rolka do kalkulatora wymiary 57 mm x min. 30 m, papierowa, offsetowa rolka 10     

81.  Rolka do kasy fiskalnej rolka kasowa – Papier termiczny 37/30 do kasy marki ELZAP Mini rolka 22     

82.  Rolka do kasy fiskalnej rolka do kasy termicznej ,Papier termoczuły-28mm x 25 m.  rolka 21     

83.  Rolka do telefaxu papier termiczny, szer. 216 mm x dł. min.  30 m, 55g/m2 rolka 13     

84.  Rozszywacz do zszywek  24/6 szt. 16     

85.  Segregator A4 

szer grzbietu-5 cm ,z mech  dźwigowym, z otworem na palec na grzbiecie ,dwa okute otwory 

na okładce ,z wymienną etykietą grzbietową ,dolne krawędzie wyposażone w okucia 

wzmacniające dwurangowe ,min. 2 lata gwarancji na mechanizm dźwigowy ,różne  kolory do 
wyboru m.in. :biały żółty ,niebieski zielony ,czerwony, czarny  ESSELTE, LEITZ, 

SOLLIPH, DONAU*  

szt. 

29 

    

86.  Segregator A4 

szer. grzbietu – min. 7cm, z mechanizmem dźwigniowym, z otworem na palec na grzbiecie, 
dwa okute otwory na okładce, z wymienną etykietą grzbietową, dolne krawędzie wyposażone 

w okucia wzmacniające, dwuringowe, min. 2 lata gwarancji na mechanizm dźwigniowy, 

kolory  do wyboru m.in. :biały żółty ,niebieski zielony ,czerwony, czarny  ESSELTE, LEITZ, 

SOLLIPH, DONAU* 

szt. 

66 

    

87.  Segregator maxi 

A4, szer. grzbietu – min. 7cm, z mechanizmem dźwigniowym, z otworem na palec na 

grzbiecie, dwa okute otwory na okładce, z wymienną etykietą grzbietową, dolne krawędzie 

wyposażone w okucia wzmacniające, dwuringowe, min. 2 lata gwarancji na mechanizm 
dźwigniowy, różne kolory,  

okładka dłuższa o min. 1,5cm od standardowej 

szt. 

2 

    

88.  Skoroszyt zaciskowy 
skoroszyt zaciskowy z wysokiej jakości kolorowej folii PP z zaciskiem z tworzywa sztucznego 

bez dziurkowania dokumentów 
szt. 7     

89.  Skoroszyt kartonowy A4 
skoroszyt oczkowy, pełny, z białego kartonu 250g/m2 , metalowe wąsy, wykonany wysokiej 

jakości bezkwasowej tektury 250-280 g /m2 
szt. 100     

90.  
Skoroszyt kartonowy bez 
oczek 

z fałdą, format skoroszytu:260x320mm,wyk z wysokiej jakości  bezkwasowej tektury 250-280 
g/m2,wewnątrz metalowy wąs wpięty w tekturę skoroszytu 

szt. 620     

91.  
Skoroszyt oczkowy pełny 
A4 

format: 310 x 255 mm . Pojemność :30 mm około 300 arkuszy A4 80g/m2 do wpinania do 

segregatora (oczka  metalowe) wzdłuż bocznej linii zakładka dzięki czemu można wpiąć 

min.300 arkuszy papieru  BIGO ,HERLITZ, IDEST* 

szt. 
170 

    

92.  Skoroszyt plastikowy A4 

z dziurkami, przednia okładka przeźroczysta, tylna kolorowa ,wyk ze sztywnego PCV, po 

przeciwnych stronach grzbietu znajdują się dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska do 

opisu, zaokrąglone rogi obu okładek 

 

szt. 
1420 

    

93.  Skoroszyt plastikowy A4 

bez dziurek, przednia okładka przeźroczysta, tylna kolorowa, wyk ze sztywnego PCV, po 

przeciwnych stronach grzbietu znajdują się dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska do 

opisu, zaokrąglone rogi obu okładek 

 

szt. 
50 

    

94.  Skorowidz A4 skorowidz A4 szyty ,twarda okładka, kartki w kratkę z indeksem alfabetycznym 
szt. 

1     

95.  Spinacze do papieru wykonane ze stali nierdzewnej ,okrągłe ,rozmiar 50  mm 
opak  

100 szt. 109     

96.  Spinacze do papieru wykonane ze stali nierdzewnej, okrągłe ,rozmiar 33 mm 
opak  

100 szt. 133     

97.  Spinacz krzyżowy  duże spinacze biurowe 70 mm w kształcie krzyżowym 
opak  

12 szt. 2     

98.  Tablica korkowa 60 cm x 90 cm, w drewnianej ramie szt. 3     

99.  Tablica korkowa 150 x100 cm, w drewnianej ramie szt. 1     
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100.  
Taśma klejąca 

dwustronna  

taśma dwustronna wzmocniona, polipropylenowa , na tkaninie. Charakteryzuję się bardzo 

wysoka siłą klejenia, przyczepnością i odpornością na zrywanie ,wymiary 50 mm x 10m 
szt. 30     

101.  Taśma biurowa samoprzylepna, przeźroczysta, 18 mm x 30 m szt. 80     

102.  Taśma biurowa samoprzylepna, przeźroczysta, 50 mm x min. 20 m szt. 12     

103.  Teczka do akt osobowych 3-przegródki: A, B, C, mechanizm 2-ringowy, twarda oprawa szt. 6     

104.  Teczka harmonijkowa 
Min. 12 wewnętrznych przegródek, z indeksem, z rączką, A4, segregująca dokumenty w 

formacie A4, wykonana z z polipropylenu, zamykana na gumkę 
szt. 1     

105.  Teczka kartonowa A4 , zamykana na gumkę wzdłuż prawego dłuższego boku, gruby trwały karton min 5mm, szt. 48     

106.  
Teczka zawieszkowa 

tekturowa A-4 

mocny karton (gramatura 220-230g/m2) format A4,wymiar 24,0 x 31,8 cm, teczka wyposażona 
w szyld z wymienną etykietą opisową,, otwierana od góry, uchwyt zawieszkowy wykonany z 

metalu gwarantującego dłuższe użytkowanie produktu,     DONAU, ESSELTE, Q-

CONNECT* 

szt. 

23 

    

107.  Teczka sztywna z klipem 

format A4,ze sztywną podkładką do pisania, wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy 

służący do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na klipie, dwie sztywne okładki. 

wewnątrz kieszeń i uchwyt na długopis. 

szt. 
1 

    

108.  Temperówka zwykła, metalowa, pojedyńcza szt. 24     

109.  
Terminarz biurowy – 

kalendarz książkowy 

na 2017 rok (2017/2018),) oraz  2018 (rok 2018/2019), w twardej oprawie o imitacji skóry, 

obszywanej, z tasiemką w środku do zaznaczania stron, dowolny kolor, osobne strony na 

każdy dzień oraz podział godzinowy, ze skorowidzem na  telefony, A5, wymiar – NIE 

WIĘKSZY NIŻ 14-15 cm szr x 21 cm wys, o zaokrąglonych rogach  

szt. 

2 

    

110.  Terminarz – planer A2 
min.52 kartki, na każdej kartce kalendarz na 2016/2017 lub 2018/2019  rok, do  położenia na 

biurko 
szt. 4     

111.  Tusz do pieczątek 
różne kolory, m.in.: czerwony, czarny, niebieski, fioletowy, z dozownikiem ułatwiającym 
nasączanie poduszek do stempli, poj. min. 25 ml 

szt. 18     

112.  Wkład do długopisu 
typu Zenith czyli w podobnej obudowie i rozmiarze,  niebieski, czarny. Metalowy, grubość 

pisania 1 mm. 
szt. 20     

113.  Wkład do długopisu 
typu Cresco, czyli w podobnej obudowie i rozmiarze,  
grubość linii pisania 1,0 mm niebieski, 

szt. 14     

114.  Wizytownik 

wizytownik książkowy w formie notesu, usztywniona okładka wykonana z polipropylenu, z 

mechanizmem ringowym w środku pozwalającym podpiąć /wymienić foliowane strony ,min 

.na 96 wizytówek 

szt 
1 

    

115.  Wkład do długopisu  cieńkie, białe zwykłe, pisanie  w kolorze niebieskim, dł wkładu 10,5 cm szt 5     

116.  Wkład do długopisu do długopisu Tetis model KD 798 NN - niebieski szt. 12     

117.  Wkład do długopisu 
do długopisu cieńkopiszącego z poz. 14   jaki będzie dostarczał wykonawca (w  podanych 

markach)  BIC, PENAC, TETIS KD 798 NN*, 
szt. 77     

118.  
Wkład do długopisu na 

łańcuszku 
do długopisu z poz. 16, kolor  niebieski szt. 16     

119.  
Wkłady do długopisu 

żelowego 

do długopisu Żelowego wymienionego wyżej w pozycji 15 –w zależności jaki zaproponuje wykonawca (w  

podanych markach) PILOT G-205*,Pentel  K116, Donau Gel  Click, PENTEL BLN 105, BIC 

VELOCITY GEL* 

szt 
17 

    

120.  
Wkład do długopisu 

żelowego 
pasujący do długopisu PILOT-G 205* wszystkie kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony szt. 10     

121.  Wkład do kostki plastikowej biały 8,5 x 8,5 x 35 cm  NIEKLEJONY szt. 122     

122.  Wkład do kostki plastikowej 
kolorowy – pastelowe kolory (żółty, zielony, różowy, niebieski itp. jasne zabarwienie) 8,5 x 

8,5 x 35 cm NIEKLEJONY 
szt. 8     

123.  
Wkłady do ołówka 

automatycznego 
grafitowe zapasowe do ołówka automatycznego –rysiki – twardość  HB / 0,5 mm 

opak  

12 szt 1     
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124.  Zakładki indeksowe 

samoprzylepne, transparentne, w  intensywnych, neonowych kolorach, wielkość zakładek: 20-

25x50-60mm. Ilość  w 1 zakładce min 50 kartek 

MEMO,PATIO,BIC,HERLITZ,DONAU,ESSELTE,BANTEX* 

szt. 
32 

    

125.  Zakreślacz 

do znaczenia tekstu ,nietoksyczny tusz charakteryzujący się wysoką wydajnością oraz  

trwałością ,nie rozmazujący się, prostokątny kształt obudowy, końcówka  ścięta, grubość linii 

pisania : 1-5 mm długość linii pisania :200 m, jaskrawe kolory m.in. żółty, zielony, różowy, 
niebieski, pomarańczowy, MILAN, FABER-COSTELL, STABILO, PELIKAN, DONAU, 

BIC, TETIS* 

szt. 

33 

    

126.  Zakreślacz 

do znaczenia tekstu, nietoksyczny tusz  charakteryzujący się  wysoką wydajnością oraz  

trwałością, nie rozmazujący się  ,gumowe boki obudowy gwarantujące komfort kreślenia oraz 
zapobiegające wyślizganiu się zakreślacza z dłoni, klasyczny ,prostokątny kształt obudowy, 

końcówka ścięta, grubość  linii  pisania : 1-5 mm długość  linii  pisania :200 m ,jaskrawe 

kolory 1 kpl tj 4 sztuki 

1 kpl / 
komplet  

4 sztuk 
20 

    

127.  Zeszyt A5 16 kartek ,kratka szt. 20     

128.  Zeszyt A4 kartka,twarda oprawa, 96 kartek szt. 17     

129.  Zeszyt A5 60k. – linia lub kratka szt. 26     

130.  Zmazywacz do pióra 
wymazywacz  do pióra atramentowego na naboje. z cienkopisem do poprawiania. PELIKAN, 

HERLITZ ,DONAU, BIC*  
szt. 7     

131.  Zszywacz na zszywki 24/6 szt. 15     

132.  Zszywki standardowe, Wymiary 24 x 6 mm, stalowe 
opak 

1000szt 154     

133.  Zszywki do dużego zszywacza 23/10 
opak 

1000szt 1     

134.  Koperta B5 Białe z samoklejącym zamknięciem, 176x250 mm, opakowanie po 500 szt 
opak 

500szt 2     

135.  Długopis 

Długopis - z wymiennym wkładem, transparentna obudowa umożliwia obserwację stopnia 

zużycia tuszu. Grubość linii 1 mm, długość pisania około 2000 m - Corvina 51 lub produkt 

równoważny o nie gorszych parametrach – kolor niebieski 

szt 

120 

    

136.  Wkład do długopisu 
Do długopisu wymienionego w pozycji 135 – w zależności jaki zaproponuje wykonawca (w 

podanej przez wykonawcę marce lub Corvina 51) – kolor niebieski 
szt 

15 
    

137.  Długopis 

Długopis – z wentylowaną skuwką i wygodnym kauczukowym uchwytem, Średnia końcówka 

1.0 mm, Szerokość linii pisania 0,3 mm, Długość linii pisania 2000 m, kolor niebieski – 

opakowanie 20 sztuk – BIC Round Stic Clic lub produkt równoważny o nie gorszych 

parametrach – kolor niebieski 

szt 

3 

    

138.  Pojemnik na karteczki wykonany z wysokiej jakości metalu/siatki metalowej, wymiary: 95x80x95mm – kolor srebrny szt 4     

139.  Półka na dokumenty 
półka na dokumenty w formacie A4 z wysuwanymi 3 tackami otwartymi na krótszej krawędzi 

i uchwytem do przenoszenia, wykonana z metalu/siatki metalowej – kolor srebrny 
szt 

4 
    

140.  Tusz do pieczątek Tusz olejowy do pieczątek Modico – kolor czerwony 15 ml szt 1     

141.  Taśma pakowa 
wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, doskonała do zaklejania 

kartonów, szerokość rolki: 48mm, długość rolki: 50m - brązowa 
szt 

5 
    

142.  Teczka kartonowa 

Teczka kartonowa biała, Zamykana na gumkę, Format C4 - mieści pliki dokumentów w 

formacie A4, Wykonana z grubej tektury o gramaturze 300g, Posiada trzy skrzydła 

wewnętrzne 

szt 

10 

    

143.  Termookładka 
termookładka, 1,5 mm, do 15 kartek, A4, przód okładki – przejrzysta folia, tył okładki – 

karton, różne kolory 
szt 

1 
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144.  
 
Termookładka 

termookładka, 3 mm, do 30 kartek, A4, przód okładki – przejrzysta folia, tył okładki – karton, 

różne kolory 
szt 

2 
    

145.  Termookładka 
termookładka, 4 mm, do 40 kartek, A4, przód okładki – przejrzysta folia, tył okładki – karton, 

różne kolory 
szt 

2 
    

146.  Torba na dokumenty 

z uchwytami do trzymania w ręku z odczepianym paskiem na ramię. Materiał poliester. Jedna 

pojemna komora zapinana na zamek. Bez frontowej kieszeni, bocznych kieszeni oraz przedniej 

klapy. Wymiary: w granicach 38-40 x 28-3 x 9-11 cm. Kolor czarny 

szt 

1 

    

147.  Papier ksero ekologiczny niebielony A 4, 80g ryza 172     

148.  Naboje do pióra Naboje pasujące do pióra Parker, niebieskie, zmywalne, długość 75 mm – 5 szt 
Op. - 5 
sztuk 2     

149.  

Teczka ofertowa A4 z 20 

koszulkami 

 

Teczka wykonana z wysokiej jakości polipropylenu. Wewnątrz znajdują się wtopione koszulki 

z wysokoprzezroczystego PVC, Format teczki : A4, Ilość koszulek : 20 sztuk, Koszulki 

otwierane od góry, na grzbiecie znajduje się etykieta opisowa, dostępne kolory : czarny, 

niebieski, zielony, szary. 

szt. 

5 

    

150.  Blacha magnetyczna 

Blacha magnetyczna biała powłoka o właściwościach suchościeralnych i magnetycznych Jest 

to powierzchnia, która pozwala na pisanie markerami do ścierania na sucho oraz przyczepianie 

karteczek informacyjnych za pomocą magnesów. FORMAT B1 (700mmx1000mm) 

szt. 

1 

    

151.  

Etykiety samoprzylepne 
do wszystkich typów 

drukarek laserowych 

czarnobiałych i 
kolorowych 

Na arkuszu A4 – 12 etykiet o wym 97x42,3mm, etykiety do oznaczania środków trwałych przy 

inwentaryzacji, białe, matowe, wodoodporne, odporna na wilgoć, poliestrowe, wytrzymałe. 

Opakowanie etykiet zawierać musi opis i specyfikację etykiet wskazującą wyżej wymagane 

parametry. Nie gorsze jakościowo niż opis wskazany powyżej. 

Np. producenta Avery Zweckform lub produkt równoważny nie gorszy jakościowo. 

1 

arkusz/12 

etykiet 

100 

    

152.  Ramka magnetyczna 
samoprzylepna ramka informacyjna z podnoszoną magnetyczną przednią stroną, 

format A6, kolor ramki: czarny 
szt. 

1 

    

153.  
Ramki naścienne do 

segregacji informacji 

zestaw do prezentacji i segregacji informacji, z tworzywa sztucznego, 

umożliwiający szybki dostęp do informacji. Ramki formatu A4 można montować do 

ściany lub stawiać na biurku. W opakowaniu 10 ramek w różnych kolorach, zestaw 

zakładek, arkusz gotowych etykiet oraz zestaw do montażu na ścianie, rozmiar 

wewnętrzny 21,8 x 31 cm 

opak. 

1 

    

154.  Kieszeń na ulotki 

kieszeń wisząca na ulotki, foldery, dokumenty formatu A6 poziomo: 148 x 105 

[mm] z plexi 2 mm wymiary produktu: szer. x wys. x gł. 155 x 110 x 35 [mm] 

miejsce na wsad: 30 [mm] 

szt. 

1 

    

155.  
Tabliczki 

informacyjne 

samoprzylepne 

wymiary: 7 x 11 cm, format papieru: 62,5 x 102,5 mm, prostokątne bezbarwne 

płytki z plexi wykonane metodą wtrysku, z jednej strony posiadające zagłębienie co 

pozwali na umieszczenie kartki z napisem oraz folii zabezpieczającej; przezroczyste 

szt. 

24 

    

156.  Magnesy 

mocne magnesy do tablic magnetycznych, nie rysują powierzchni magnetycznej, 

utrzymują ciężar do 0,12 kg, materiał: plastik, okrągłe, średnica: 20mm, mix 

kolorów 

opak 10 
szt. 

1 

    

157.  
Spinacz (klips) 

archiwizacyjny 

dwuczęściowy, plastikowy klips archiwizacyjny umożliwiający bezpośrednie 

przeniesienie dokumentów z segregatorów i przechowywanie ich w pudełkach na 

opak 50 

szt. 1 
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akta. Pozwala na swobodne korzystanie z dokumentów. Wykonany z polipropylenu. 

Długość wąsów archiwizacyjnych: 

85 mm. Dostępny w kolorze białym. 

     
Łączna wartość 

zamówienia 
****: 

   

 
 

 
za łączną cenę brutto: ……............................................. złotych, słownie: ................................................................................................................................ złotych    ......./100 

 
PODANE ILOŚCI SĄ ILOŚCIAMI SZACUNKOWYMI (MOGĄ ULEC ZMIANIE W OBRĘBIE CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA). 

 

*Wykonawca musi wybrać asortyment jaki będzie dostarczał z wymienionych nazw produktu/producentów, a w pozostałych  pozycjach zgodny w 100% z opisem (nie 

gorszy). Zamawiający podczas odbioru będzie dokładnie sprawdzał zgodność zamówionego asortymentu z podanym w w/w tabeli!!! 

** cena jednostkowa za 1 szt/ 1 opak  asortymentu;  

***nazwa produktu/producenta asortymentu oferowanego i wycenionego przez Wykonawcę, jaki będzie on dostarczał w ramach zawartej umowy (we wskazanych pozycjach tabeli musi to 

być asortyment wybrany z podanych nazw!!!, a w pozostałych pozycjach asortyment zgodny w 100% z podanym opisem – nie gorszy jakościowo!!!))  
****suma wartości brutto (będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert). 

 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na jednostkę miary w/w produktów (szt, opak, kpl, arkusz, itp) i odpowiednio dokonać ich wyceny.  

Gdyby Wykonawca nie posiadał opakowań produktu jakie wskazane są w tabeli należy odpowiednio przeliczyć cenę w oparciu o posiadane opakowania 

– nie dokonując zmian w opisie w tabeli.  
 [np. w tabeli wskazane jest „opak-100szt x 4opak” tj ilość całkowita  =400szt,  

jeżeli Wykonawca posiada np. opak tylko 50 szt więc pomnoży cenę za 1 opak x 8 opak aby całość asortymentu była zgodna z całkowitą ilością nie dokonując zmian w kolumnie z jednostką 

miary oraz ilością   –  dopuszczalne jest zaznaczenie w kolumnie 8 przy nazwie proponowanego asortymentu wpisanie opak-50szt]  

Jakiekolwiek zmiany wydrukowanych informacji (kolumny 1-5) lub/i brak wypełnienia jakiejkolwiek pozycji zestawienia lub/i brak wyceny we 

wskazanych pozycjach w w/w zestawieniu produktów wybranych przez Zamawiającego będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z 

IWUZ. 
Ponadto informuję/-emy, że: 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ. 

2. Oświadczam/-y, iż uważam/-y się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 

3. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 
                                                                                              ............................................................................... 

                                                                                        pieczęć i czytelny podpis wykonawcy 


