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Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa/ 

typ/rodzaj/ 

model 

oferowaneg

o artykułu *

Nazwa 

producenta
j.m. ilość

cena jedn. 

brutto zł 

wartość brutto  zł       

(kol. 7x8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
folia do 

laminacji
antyst. A4 100 mic.pakowane po 100 szt. opak. 2

2 papier format A4; 80g/m
2
; biały, uniwersalny, 500 ark. ryza 80

3 papier format A3; 80g/m
2
; biały, uniwersalny, 500 ark. ryza 10

4
koszulki na 

dokumenty
na dokumenty formatu A4, z otworem u góry, 100 szt. w opak. opak. 10

5 zakładka samoprzylepne, wym. 20x50mm, papierowe, 4x50 szt. miks kolorów opak. 10

6
blok do 

Flipchartu
wym. około 64x100 cm, 50 ark., gładki szt. 3

7
koszulki na 

dokumenty
na dokumenty formatu A4, z poszerzanym dnem, pakowane po 10 szt. opak. 5

8 płyty DVD 4,7 GB szt. 50

9 płyty CD-ROM 700 MB szt. 100

10 segregator

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna; 

dźwignia z dociskiem; dolna krawędź okuta; otwór na palec; wymienna 

obustronna etykieta grzbietowa; 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość 

grzbietu 50 mm, mix kolorów

szt. 30

11 segregator

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna; 

dźwignia z dociskiem; dolna krawędź okuta; otwór na palec; wymienna 

obustronna etykieta grzbietowa; 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość 

grzbietu 75 mm, mix kolorów

szt. 40

12 korektor w taśmie szt. 4

13 taśma pakowa do pakowania i uszczelniania kartonów. Szara  szer. 50mm dług. 66 mb szt. 3

14 koperta na płyty CD i DVD, biała z okienkiem szt. 100

15 spinacz biurowy
trójkątny, galwanizowany, posiadający wygięty nosek ułatwiający spinanie 

dokumentów, rozm. 28mm, opakowanie zawiera 100 szt.
opak. 5

16 karton ozdobny
Papier do wydruku zaproszeń i dyplomów, gr. minimum 220g/m

2
, format A4, 20 

ark.
opak. 5

17
skoroszyt  

plastikowy A4

przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w dwustronnie 

zapisywany  pasek brzegowy z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do 

segregatora

szt. 50

18 długopis

automatyczny, korpus klasyczny wykonany z tworzywa sztucznego z niklowym 

klipsem; obudowa  dzielona  niklowaną obrączką, wymienny wkład 

wielkopojemnościowy 

szt. 20

19 marker CD

dwustronny, permanentny do pisania po każdej powierzchni. doskonały do 

opisywania płyt CD/DVD i folii; dwa rodzaje końcówek: grubość linii pisania  

F(.0,7mm) oraz EF (0,4mm); kolor: czarny

szt. 3

Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert - formularz kalkulacji cenowej (biurowe)

Formularz kalkulacji cenowej



20
folia do 

bindowania
przezroczysta, format A4, grubość 200 mikronów, opak. po 100 szt. opak. 1

21
karton do 

bindownic
skóropodobny, format A4, gęstość 300g/m2, opakowanie po 100 szt. opak. 1

22
przekładki do 

segr.
100 szt., 1/3 A4, mix kolorów opak, 2

23
marker 

suchościer.
zestaw 4 szt. mix kolorów opak. 2

24 pinezki z kołeczkiem plastikowym do tablic korkowych, pakowane do 100 szt. opak. 1

25
wąsy do 

skoroszytów

z czterema dziurkami, umożliwającymi wpięcie do segregatora, 

wymiary150x38mm, po 25 szt. w wiązce
opak. 5

26 ołówki HB/B, bez gumki szt. 10

27

gumka do 

ścierania 

wielofunkcyjna

dwustronna: przeznaczona do wymazywania pisma ołówka oraz długopisu;  

czerwony usuwa ołówek, niebieski-tusz, wymiar 57x19x8mm
szt. 5

28 cienkopis
końcówka oprawiona w metal, grubość pisania 0,3-0,5mm, komplet w 4 

podstawowych kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony
kpl. 5

29
gumka 

recepturka
elastyczna, polowa obwodu 60mm (+/- 10%); opakowanie 1kg opak. 1

30
grzbiet do 

bindowania
plastikowe, do bindowania dokumentów formatu A4, o średnicy 16mm szt. 50

31 klej w sztyfcie

klej w sztyfice o poj. Od 20-25 g, bezbarwny, bezwonny, niezawierający 

rozpuszczalników, nietoksyczny z substancją klejącą usuwaną za pomocą wody, 

nie niszczący, nie marszczący, nie deformujący klejonej powierzchni

szt. 3

32 koperta C5 brązowa, gładka,  samoklejące z paskiem – HK szt. 700

33 koperta C6 biała, gładka, samoklejące z paskiem – HK szt. 700

34 koperta B4 biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK szt. 700

35 linijka 20 cm wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki X szt. 2

36
marker 

permanentny

do pisania po: metalu, plastiku, gumie, papierze, drewnie; szybkoschnący; 

końcówka ścięta; kolor czarny
szt. 2

37
notes 

samoprzylepny
bloczek 100 kartek, wymiar 76 x76 mm bl. 15

38 taśma klejąca
przezroczysta, bezwonna, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca 

rozpuszczalników, dł. 30mb szer. 24mm; pakowane po 6 szt.
opak. 3

39 teczka z gumką
na dokumenty formatu A4, kartonowa, ze skrzydełkami zabezpieczającymi 

dokumenty przed wypadaniem
szt. 10

40
temperówka 

metalowa

dwuotworowa, posiadająca hartowane, nierdzewne ostrza precyzyjnie połączone 

z obudową
szt. 2

41 zakładki 

indeksujące

papierowe, 4 kolory fluorescencyjne, wym. 20x50mm. Opakowane 4x50 szt. X opak. 5

42
spinacze 

krzyżowe
rozm. 41mm, metalowe, galwanizowane, opak. po 100 szt. opak. 5

43 zakreślacze

fluorescencyjne do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny, 

nie rozmazujący się; profilowany klips ułatwia zdejmowanie skuwki; końcówka 

ścięta; kpl. 4 szt. kolory: żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy.

kpl. 5

44
etykiety 

uniwersalne

na naklejki, na formacie A4 jedna etykieta, samoprzylepnie, białe, 100szt. w 

opak.
opak. 1



45 zszywki wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane typ 24/6 mm, opak. 1000 szt. opak. 10

46
zestaw 

kreślarski

 z linijką 50 cm, ekierką i cyrklem lub poszczególne elementy zestawu dostępne 

osobno
X zest. 2

47
magnesy do 

tablic

do tablic sucho ścieralnych, powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem, 

mix kolorów;  średnica 30 mm, opak. 10 szt.
X opak. 1

48
korektor w 

płynie

korektor w płynie w buteleczce (w pędzelku), szybko zasychający, dobrze 

kryjący, wewnątrz butelki kulka ułatwiająca mieszanie
szt. 1

49 zszywki
wysokiej jakości zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości  

typ 23/10 mm; zszywają do 60 kartek, opak. 1000 szt. 
opak. 1

50 zszywki
wysokiej jakości zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości  

typ 23/15 mm; zszywają do 110 kartek,  opak. 1000 szt. 
opak. 1

51 klipsy biurowe
metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 32 mm; pakowane 

po 12 szt. 
X opak. 5

52 klipsy biurowe
metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 41 mm;  

pakowane po 12 szt.
X opak. 5

53 klipsy biurowe
metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 25 mm; pakowane 

po 12 szt.
X opak. 5

54 klipsy biurowe
metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 19 mm; pakowane 

po 12 szt.
X opak. 5

55 deska z klipsem
format A4; sztywna podkładka do pisania z dodatkową okładką, sprężysty 

mechanizm zaciskowy, z miejscem na długopis
szt. 4

56 dziurkacz

rapid lub równoważny mocny, wygodny z ergonomiczną dźwignią ułatwiającą 

dziurkowanie dużych plików; dźwignia posiada blokadę ułatwiającą 

przechowywanie; metalowy, regulowany ogranicznik formatu; duży, łatwy do 

opróżnienia pojemnik na konfetti; dziurkuje na dwie dziurki  do 65 kartek (+/- 5 

kartek); 5 lat gwarancji

szt. 1

57
klipsy do 

archiwizacji akt

plastikowe klipsy (wąsy) do archiwizacji dokumentów - jednorazowe łączenie 

dokumentów o grubość o do 50mm. - rozstaw odpowiedni do standardu 

dziurkacza - możliwość dokładania kolejnych kartek Sposób stosowania: Po 

przełożeniu przez przedziurkowany plik kartek i założeniu podłużnego paska 

mocującej wąsy przekłada się przez plastikowe zaczepy, które zapobiegają 

otwieraniu zapięcia.; pakowane po 100 szt. 

opak. 1

58 koperta B4
o powiększonej pojemności z rozszerzonymi bokami i dnem; brązowa gładka, 

samoklejące z paskiem – HK
szt. 50

59 notes kostka klejone karteczki w kolorze białym i kolorach pastelowych; wymiar 8,5x8,5cm szt. 5

60
koperta 

bąbelkowa

K20 wym. wewnętrzny: 345x470mm,  wym. zewnętrzny około: 365x470mm, z 

paskiem samoklejącym
szt. 10

61
koperta 

bąbelkowa
na płyty CD i DVD z pozycji 8 i 9 szt. 50

62 niszczarka

Parametry minimalne: możliwość niszczenia dokumentów z zszywkami oraz 

płyt CD/DVD, ilość kartek (A4/70g) 7, szerokość szczeliny wejściowej 220mm, 

kosz na ścinki o poj. 15l, funkcje urządzenia automatyczny start/stop. Poziom 

głośności podczas pracy nie więcej niż 60-70 dB. Gwarancja - na urządzenie 2 

lata, na noże 5 lat.

szt. 1

63

pudło 

archiwizacyjne 

na płyty CD

kartonowe z pokrywą, laminowany papier, okienko do opisu zawartości, mieści 

min. 30 płyt CD
szt. 2

64

pudło 

archiwizacyjne 

na płyty DVD

kartonowe z pokrywą, laminowany papier, okienko do opisu zawartości, mieści 

min. 22 płyty DVD
szt. 2

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

      ……………………………………

Miejscowość, data

(podpis (y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,   w przypadku oferty wspólnej – podpis 

pełnomocnika wykonawców)

Razem wartość brutto zł.

Należy wypełnić wszystkie puste pola

X – wykonawca nie ma obowiązku wypełnienia pola

*Do wszystkich pozycji należy dołączyć wydruk z katalogu z dokładnym opisem oferowanego produktu


