Załącznik Nr 1
Oferta cenowa - „Formularz rzeczowo – cenowy”

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA
JEDNOSTKOWA W
ZŁOTYCH

NETTO

Producent oraz nazwa oferowanego produktu
(należy wpisać nazwę producenta oraz nazwę
handlową i model oferowanego produktu;
jeżeli producent nie podaje oznaczenia modelu PRZEWIDYWANA
należy wpisać „brak oznaczenia modelu”)
ILOŚĆ ZAKUPU

BRUTTO

1

Blok makulaturowy w kratkę 100 kartkowy

20 szt.

2

Cienkopis PENTEL lub STABILO
 kolor niebieski
 kolor czarny
 kolor czerwony
 kolor zielony

40 szt.

3

Długopis automatyczny
 kolor niebieski

40 szt.

4

Długopis TITANUM
 kolor niebieski
 kolor czarny

40 szt.

5

Dziurkacz duży do akt, dwuotworowy (rozstaw otworów 80
mm, średnica otworów pow. 5 mm), z ustawną szyną
ograniczającą posiadającą oznaczenia umożliwiające właściwe
jej ustawienie w stosunku do papieru formatu A-5 oraz A-4,
konstrukcja wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego o
wysokiej wytrzymałości.

8 szt.

6

Bloczek karteczek samoprzylepnych 38x51 mm

40 szt.

7

Bloczek karteczek samoprzylepnych 51x76 mm

40 szt.

8

Bloczek karteczek samoprzylepnych 76x76 mm

40 szt.

9

Bloczek karteczek samoprzylepnych 76/102 mm

40 szt.

10

Karteczki do notowania (kostki białe klejone), o wymiarach 83
mm x 83 mm – w opakowaniach po 400 karteczek

20 szt.

11

Klej w sztyfcie, wysokiej jakości, bez rozpuszczalnika. Do
klejenia papieru, kartonu, zdjęć itp. Bezzapachowy, posiadający
atest PZH. Po użyciu szybko wysychający i nie powodujący
marszczenia papieru. Szczelna obudowa, zapobiegająca
wysychaniu kleju przed jego całkowitym zużyciem.
 Opakowanie 21 gram
 Opakowanie 15 gram

20 szt. (21 gram)
20 szt. (15 gram)

12

Klipy do dokumentów 19 mm
/op. 12 szt./

20 op.

13

Klipy do dokumentów 32 mm
/op. 12 szt./

20 op.

14

Klipy do dokumentów 41 mm
/op. 12 szt./

20 op.

15

Kołobrulion A4, 100 kartek, oprawa miękka

40 szt.

16

Koperta formatu C6 (114 mm x 162 mm)
biała, samoklejąca, bez okna

40 op.

/op. 1000 szt./
17

Koperta formatu C4 (229 mm x 324 mm),
biała, samoklejąca
/op. 250 szt./

40 op.

18

Koperta formatu B4 (250 x 353 mm),
biała, samoprzylepna
/op. 250 szt./

20 op.

19

Koperta z zabezpieczeniem powietrznym format: 150 ×
215mm

20 szt.

20

Koperta formatu C-4 (229 mm x 324 mm x 38 mm) z
rozszerzanymi bokami i spodem, wykonana z białego lub szarego
papieru; samoklejąca z paskiem
/op. 25 szt./

10 op.

21

Koperta DL (110 mm x 220 mm), biała, samoklejąca, bez okna
/op. 1000 szt./

20 op.

22

Korektor w taśmie – mysz, szerokość taśmy 5 mm. Wysokiej
jakości korektor w taśmie w ergonomicznej obudowie.
Niepozostawiający śladów i cieni na kserokopiach i faksach.
Biała, dobrze kryjąca taśma, odporna na łuszczenie się i
odklejanie z pokrywanych powierzchni

40 szt.

23

Marker permanentny, kolor czarny
- końcówka ścięta
- końcówka okrągła

40 szt.

24

Nabój atramentowy krótki
/op. 100 szt./

10 op.

25

Oprawa foliowa (koszulka do segregatora) przeznaczona na
dokumenty formatu A-4, kieszeń otwierana z góry, wykonana z
folii bezbarwnej bez połysku o grubości powyżej 0,045 mm,
boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora
czteroringowego (z czterema zaczepami)
/op. 100 szt./

40 op.

26

Oprawa foliowa (koszulka do segregatora) przeznaczona na
dokumenty formatu A5, kieszeń otwierana z góry wykonana z
folii bezbarwnej bez połysku o grubości powyżej 0,045 mm,
boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora
dwuringowego (z dwoma zaczepami)
/op. 100 szt./

10 op.

27

Oprawa foliowa (koszulka do segregatora) przeznaczona na
dokumenty formatu A4, otwierana z boku – z klapką, wykonana
z folii bezbarwnej bez połysku o grubości powyżej 0,045 mm,
boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora
dwuringowego (z dwoma zaczepami).
/op.10 szt./

20 op.

28

Ołówek drewniany bez gumki, długość min. 16 cm

40 szt.

29

Papier kserograficzny formatu A-3 przeznaczony do
dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w
drukarkach laserowych i atramentowych. Przystosowany do
drukowania w dużych nakładach. Bielony bez udziału chloru
elementarnego
Gramatura 80 g/m², białość CIE 146.
W opakowaniach po 500 arkuszy (ryza)

50 ryz

30

Papier kserograficzny formatu A-4 przeznaczony do
dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w
drukarkach laserowych i atramentowych. Przystosowany do
drukowania w dużych nakładach. Bielony bez udziału chloru
elementarnego. Gramatura 80 g/m², białość CIE 146.

300 ryz

W opakowaniach po 500 arkuszy (ryza)
31

Przekładki kartonowe 1/3 A4, mix kolorów
/op. 100 szt./

20 op.

32

Segregator wąski, format A-4 dwuringowy (dwa zaczepy),
okładki segregatora wykonane ze sztywnej tektury powleczonej
lub okleinowanej tworzywem sztucznym (dopuszczalne kolory
zielony, niebieski biały czarny), grzbiet o szer. 4 cm, wtopione
okno grzbietowe na wymienną etykietę, mechanizm niklowany
lub chromowany włącznie z przytrzymywaczem, niklowane lub
chromowane metalowe: wzmocnienia otworu uchwytowego,
szczelin i ochraniacze narożnikowe

40 szt.

33

Segregator szeroki, format A-4 dwuringowy (dwa zaczepy),
okładki segregatora wykonane ze sztywnej tektury powleczonej
lub okleinowanej tworzywem sztucznym (dopuszczalne kolory
zielony, niebieski biały czarny), grzbiet o szer. 7 cm, wtopione
okno grzbietowe na wymienną etykietę, mechanizm niklowany
lub chromowany włącznie z przytrzymywaczem, niklowane lub
chromowane metalowe: wzmocnienia otworu uchwytowego,
szczelin i ochraniacze narożnikowe

60 szt.

34

Składanka komputerowa samokopiująca, do drukarki igłowej 2
– warstwowa, biało różowa 60g/m2

4 op.

35

Skoroszyt plastikowy z wpięciem do segregatora. Format A4.
/op. 20szt./
 Kolor niebieski
 Kolor zielony
 Kolor żółty
 Kolor czerwony
 Kolor czarny

40 op. (różne
kolory)

36

Skoroszyt plastikowy bez wpięcia do segregatora. Format A4.

40 op. (różne

/op. 20 szt./
 Kolor niebieski
 Kolor zielony
 Kolor żółty
 Kolor czerwony
 Kolor czarny

kolory)

37

Skoroszyt tekturowy z przewleczką A4, biały
(bez oznaczeń)
/op. 50 szt./

80 op.

38

Skoroszyt tekturowy – hakowy, przeznaczony na dokumenty
formatu A-4, wyposażony w metalowy zaczep o konstrukcji
umożliwiającej jego zawieszenie
w
segregatorach
dwuringowych o rozstawie zaczepów 80 mm.
/op. 50 szt./

20 op.

39

Spinacz mały, metalowy o długości 28 mm, prosty
/op. 100 szt./

80 op.

40

Spinacz duży, metalowy o długości 50 mm, prosty
/op. 100 szt./

30 op.

41

Taśma przezroczysta (bezbarwna) samoklejąca – zwykła o
szerokości 18 mm

12 szt.

42

Teczka tekturowa zwykła, wiązana kolor biały, przeznaczona
na dokumenty formatu A-4

50 szt.

43

Teczka tekturowa lakierowana (błyszcząca powierzchnia,
zamykana na gumkę), na dokumenty A4, Kolory: czarny,
czerwony, zielony, niebieski

40 szt.

44

Teczka tekturowa skrzydłowa zamykana na rzep, lakierowana,

20 szt.

dopuszczalne kolory zielony niebieski, czerwony, czarny, na
dokumenty A4, szerokość grzbietu 35 mm.
40 szt.

45

Teczka kopertowa
na dokumenty w formacie A-4, wykonane z polipropylenu w
transparentnych kolorach, zapinana na zatrzask

46

Album ofertowy 20 koszulek LEITZ bebop
 kolor: niebieski
 kolor: czerwony

47

Tusz do stempli uniwersalny na bazie wody, opakowanie o
pojemności 25 ml.
 kolor: czerwony

5 szt.

48

Zakreślacz do papieru zwykłego, samokopiującego i faksowego,
tusz na bazie wody,
/op. 4 sztuki mix kolorów/

40 szt.

49

Zeszyt w kratkę, format A-4, 96 kartek, oprawa introligatorska
(okładka sztywna, tekturowa okleinowa – błyszcząca; kartki
zszywane nicią).

20 szt.

50

Znaczniki samoprzylepne
Opakowanie zawierające 4x50 szt. różnokolorowych karteczek.

40 op.

51

Zszywacz na zszywki 24/6, mocna metalowa konstrukcja.

12 szt.

52

Zszywki biurowe – rozmiar 24/6, wykonane z wysokiej jakości
stali
/op. 1000 szt./

50 op.

40 szt. – kolor
niebieski
10 szt. – kolor
czerwony

53

Zszywki biurowe – rozmiar 23/10, wykonane z wysokiej jakości
stali
/op. 1000 szt./

5 op.

54

Drukarka HP Color LaserJet CP1515n
Tonery kolorowe 4 sztuki (black, cyan, yellow, magenta),
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

55

Tusz do drukarki HP Deskjet F4180
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

56

Toner do drukarki igłowej Epson FX890
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

57

Toner do drukarki SAMSUNG Laser Printer ML-2540
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

58

Toner do drukarki Lexmark E220 Typ 4500-101
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

59

Toner do drukarki Lexmark E220 Typ 4500-101
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

60

Toner do drukarki SAMSUNG Laser Printer, model ML1710P
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

61

Toner do drukarki HP LaserJet 1020
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

62

Toner do drukarki SAMSUNG ML-2955ND
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

63

Toner do drukarki Xerox PHASER 3435
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

64

Toner do kserokopiarki Nashuatec Aficio 1315
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

65

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego UTAX CD 1128
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

66

Toner do kserokopiarki Canon iR 1610
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

67

Tusz do urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X7170
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

68

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Xerox Phaser 3200
MFP
zamiennik wysokiej jakości

6 szt.

RAZEM:

