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Załącznik Nr 1 
 

Formularz cenowy 

na dostawę  artykułów biurowych 
 do gminnych szkół, przedszkola, żłobka i Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu w 2021 roku 

 

 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkowa 

brutto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

1 Antyrama o wymiarach 40 cm x 60 cm, 
wykonana z plexi, plecy z płyty HDF, z 
zamocowanymi hakami zarówno w pionie jak i 
poziomie, boki pokryte białą farbą, 8 klipsów 
mocujących, dociskających tworzywo do płyty 

szt. 15     

2 Antyrama o wymiarach 100 cm x 70 cm, 
wykonana z plexi, plecy z płyty HDF , z 
zamocowanymi hakami zarówno w pionie jaki 
poziomie, boki pokryte białą farbą, 14klipsów 
mocujących, dociskających tworzywo do płyty 

szt. 6     

3 Atrament do pióra wiecznego 30 ml, Pelikan, 
niebieski, czarny 

szt. 1     

4 Bibuła w rolkach, marszczona, karbowanie 60%, 
szer. 50 cm x dł. 250 cm, gramatura 32g/m2, 
(różne kolory) 

rolka 100     

5 Blok biurowy z perforacją A4 80 kartek w kratkę, 
szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja 
ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki 
wykonany z laminowanego kartonu, dziurki 
umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, 
bigowanie ułatwiające odginanie okładki 

szt. 28     

6 Blok rysunkowy biały, format A4, liczba kartek 
20, przód i tył okładki wykonany z laminowanego 
kartonu, klejony po krótszym boku, gramatura 90 
g/m2 

szt. 100     

7 Blok techniczny biały, format A4, liczba kartek 
10, przód i tył okładki wykonany z laminowanego 
kartonu, klejony po krótszym boku, gramatura 180 
g/m2 

szt. 85     

8 Brulion w kratkę,format A4, liczba kartek 96, 
zszywany, okładka laminowana, grzbiet 
wzmocniony, gramatura 55 g/m2 

szt. 11     

9 Brulion B5 w kratkę, liczba kartek 96, zszywany, 
okładka laminowana, grzbiet wzmocniony,55g/m2 

szt. 2     

10 Brystol B1 biały gramatura 250 g/m², kolor biały, szt. 120     

11 Brystol B1 kolor gramatura 250 g/m², kolor mix szt. 150     

12 Chusteczki czyszczące do ekranów ściereczki 
nasączone preparatem bezalkoholowym, 
przeznaczone do czyszczenia ekranów, 
monitorów TFT/LCD, antystatyczne, 
szybkoschnące, w tubie 100 szt. 

op. 16     

13 Cienkopis  ekonomiczny w użyciu, odporny na 
wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z 
plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka 
wentylowana, grubość linii 0,4 mm 

szt. 50     
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14 Długopis automatyczny Zenith, z wymiennym 
metalowym wkładem, obudowa z tworzywa 
sztucznego, ozdobiony metalowym klipsem, 
obrączką oraz okuwa, klips i wykończenie 
niklowe, grubość linii 0,6 - 0,7 mm, długość linii 
pisania 2 500 m, tusz w kolorze niebieskim 

szt. 30     

15 Długopis z obudową plastikową, z niewymiennym 
wkładem z końcówką 0,7 mm  długość linii pisania 
3000 m, w różnych kolorach: niebieski, czarny, 
czerwony, zielony 

szt. 160     

16 Długopis  (niebieski, czarny, czerwony, zielony) 
żelowy z wymiennym wkładem, obudowa 
przezroczysta, końcówka ze wzmocnionej stali, ze 
skuwką, grubość linii od 0,27 mm do 0,35 mm (w 
zależności od siły nacisku)  długość linii pisania 
1000 m 

szt. 3     

17 Druki KP, druk dowodu wpłaty, format A6 (80 
kart) 

bl. 4     

18 Dziurkacz na dwie dziurki,metalowy mechanizm, 
metalowa obudowa, plastikowa podstawa 
antypoślizgowa, posiada ogranicznik formatu, 
odstęp między dziurkami 8 cm,  do 40 kartek  5 lat 
gwarancji, 

szt. 14     

19 Etykiety samoprzylepne o wymiarach 38 x 21,2 
mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami 
drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m², podkład 
52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające 
krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające 
odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 

op. 7     

20 Etykiety samoprzylepne o wymiarach 210 x 297 
mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami 
drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m², podkład 
52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające 
krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające 
odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 

op. 3     

21 Etykiety samoprzylepne kolorowe o wymiarach 
210 x 297 mm, współpracującymi ze wszystkimi 
rodzajami drukarek, op=25 arkuszy, (zielone, 
czerwone, niebieskie, żółte) 

op. 1     

22 Farby plakatowe 12 kolorów , 20 ml w słoiczkach szt. 10     

23 Flamastry nie wysychające, pojedyncze, wyraźny 
tusz, średnica końcówki 1,8 mm, w różnych 
kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski 

szt. 21     

24 Folia do drukarek atramentowych, format A4, op. 
50 szt. 

op. 1     

25 Folia do drukarek laserowych, format A4, op. 50 
szt. 

op. 1     

26 Folia do laminowania, antystatyczna, sztywna, 
krystalicznie przejrzysta, błyszcząca, format A4, o 
wymiarach 216 x 303 mm, gramatura 100 mic, op. 
100 szt. 

op. 36     

27 Foliopis, marker do pisania po każdej 
powierzchni również gładkiej, wodoodporny, 
szybkoschnący, bezzapachowy atrament na bazie 
alkoholu, odporny na ścieranie i blaknięcia, 
grubość linii S - 0,4 mm; F 
- 0,6 mm*; M - 1,0 mm, w różnych kolorach: 
zielony, czerwony, czarny, niebieski 

szt. 15     

28 Gąbka do tablic suchościeralnych, wewnętrzna 
warstwa magnetyczna umożliwiająca 
przytwierdzenie do tablic magnetycznych, spód 
wykończony filcem, nie rysująca tablic, o 
wymiarach 110x57x24mm 

szt. 13     
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29 Gąbka do tablicy zwykłej o wymiarach 16cm x 
11cm x 4 

szt. 55     

30 Grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 
6 mm (różne kolory), op. 100 szt 

op. 1     

31 Grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 
8 mm (różne kolory), op. 100 szt 

op. 1     

32 Grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 
10 mm (różne kolory), op. 100 szt. 

op. 11     

33 Grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 
12,5 mm (różne kolory), op. 100 szt. 

op. 1     

34 Grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca 
na oprawę dokumentów do 30 kartek, w formie 
plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone 
końce ułatwiające wkładanie dokumentów, 
specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, 
(różne kolory), op. 50 szt.(własna konfekcja) 

op. 71     

35 Grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca 
na oprawę dokumentów do 60 kartek, w formie 
plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone 
końce ułatwiające wkładanie dokumentów, 
specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, 
(różne kolory), op. 50 szt.(własna konfekcja) 

op. 5     

36 Gumka wykonana z kauczuku wysokiej jakości, 
przeznaczona do wymazywana pisma ołówka i 
długopisu, dwustronna 

szt. 36     

37 Gumka recepturka, 0 100mm - opakowanie 100g op. 6     

38 Identyfikator do klucza, wykonany z 
przezroczystego sztywnego tworzywa, otoczony 
plastikową otoczką, dł. 52 mm, szer. 22 mm 
jednostronny, (różne kolory), op. 100 szt.(własna 
konfekcja) 

op. 3     

39 Identyfikator wykonany z przezroczystego, 
sztywnego tworzywa, wyposażony w metalowy 
klips sprężynujący i niewielką agrafkę, rozmiar 
przystosowany do klasycznej wielkości kart 
wizytowych o wymiarach 57mm x 90 mm 

szt. 40     

40 Kalkulator 12-pozycyjny wyświetlacz, 
zaokrąglanie wyników, funkcja obliczania marż, 
regulowana liczba miejsc po przecinku, klawisze 
podwójnego zera, podwójne zasilanie, cofanie 
ostatnio wprowadzonej pozycji 

szt. 7     

41 Karta czytelnika A6 z kartonu o gramaturze 
190g/m2 

szt. 250     

42 Karta katalogowa B-143 z kartonu o gramaturze 
190g/m²,z jedną linią 

szt. 0     

43 Karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna 
za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie 
pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym 
paskiem, pozwalającym na wielokrotne 
przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o 
wymiarach 38 mm x 51 mm, w bloczku 100 
karteczek, kolor żółty 

bl. 18     

44 Karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna 
za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie 
pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym 
paskiem, pozwalającym na wielokrotne 
przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o 
wymiarach 51 mm x 76 mm, w bloczku 100 
karteczek, kolor żółty 

bl. 16     
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45 Karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna 
za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie 
pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym 
paskiem, pozwalającym na wielokrotne 
przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o 
wymiarach 76 mm x 76 mm, w bloczku 100 
karteczek, kolor żółty 

bl. 67     

46 Karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna 
za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie 
pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym 
paskiem, pozwalającym na wielokrotne 
przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o 
wymiarach 51 mm x 51 mm, w bloczku 250 
karteczek, (różne kolory) 

bl. 3     

47 Karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna 
za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie 
pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym 
paskiem, pozwalającym na wielokrotne 
przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o 
wymiarach 75 mm x 75 mm, w bloczku 100 
karteczek, (różne kolory) 

bl. 3     

48 Klej błyskawiczny, mocny,  działa po upływie 
kilku sekund, można go dozować przy klejeniu 
punktowym, poi. 3 q 

szt. 28     

49 Klej do papieru, uniwersalny, w tubce, klejący 
szybko, ekonomiczny, nie zawiera 
rozpuszczalników, tubka poj. 50 ml 

tubka 3     

50 Klej do klejenia papieru, kartonu, fotografii,  
plakatów, reprodukcji, filcu, materiałów 
tekstylnych, korka, styropianu ze styropianem 
oraz styropianu z drewnem, tektury, płyt 
wiórowych, szkła, betonu oraz metali, wiąże 
bardzo silnie i sztywno, jednak nie natychmiast, 
długo pozostaje elastyczny, co pozwala 
wprowadzić korekty i przesunięcia klejonych prac, 
po wyschnięciu zabrudzone powierzchnie można 
zwałkować (tworzy się gumowata powłoczka), nie 
przechodzi na drugą stronę, odporny na wilgoć, 
czas schnięcia wynosi ok. 1 godziny, a całkowite 
związanie trwa do 24h, nie przechodzi na drugą 
stronę i jest odporny nawilgoć, tubka poj. 50 ml 

tubka 48     

51 Klej introligatorski CR bezbarwny do klejenia 
papieru, drewna, korka, rozcieńczany i zmywany 
wodą, op. 250g 

op. 9     

52 Klej w sztyfcie profice 21g, do kartonu, papieru i 
zdjęć, bezzapachowy, nie wysycha dzięki 
hermetycznemu zamykaniu, nie zawiera 
rozpuszczalników, 

szt. 30     

53 Klip biurowy, podkładka do pisania z 
zamknięciem, wykonany ze sztywnej tektury, 
oklejonej obustronnie folią PCV, sprężysty, 
metalowy mechanizm do utrzymywania kartek 
papieru nieruchomo na klipie, wygodny przycisk 
zwalniający dokumenty, format A4 

szt. 12     

54 Klips metalowy, odporny na odkształcenia, 
galwanizowany, o wymiarze 15 mm*, op. 12 szt. 

op. 2     

55 Klips metalowy, odporny na odkształcenia, 
galwanizowany, o wymiarze 19 mm*, op. 12 szt. 

op. 6     

56 Klips metalowy, odporny na odkształcenia, 
galwanizowany, o wymiarze 25 mm*, op. 12 szt. 

op. 15     

57 Klips metalowy, odporny na odkształcenia, 
galwanizowany, o wymiarach 41 mm*, op. 12 szt. 

op. 7     

58 Klips metalowy, odporny na odkształcenia, 
galwanizowany, o wymiarach 51 mm*, op. 12 szt. 

op. 4     
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59 Kołonotatnik w kratkę, twarda laminowana 
oprawa, podwójna spirala, dziurki do segregatora, 
format A4,96 kartek 

szt. 6     

60 Komplet do tablic suchościeralnych  4 markery z 
okrągłą końcówką, odporne na wysychanie, tusz 
łatwy do usunięcia nie pozostawiający śladów na 
tablicy, intensywne kolory, długość linii pisania 
1600 m wraz z gąbką, 

op. 12     

61 Koperta B4 o wymiarach 250 x 353 mm,  brąz, 
samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier 
użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z 
recyklingu, papier natronowy, qramatura 100 q/m2 

szt. 15     

62 Koperta B4 o wymiarach 250 x 353 mm, biała, 
samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier 
użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z 
recyklingu, papier offsetowy, gramatura 100 g/m2 

szt. 151     

63 Koperta  B4 o wymiarach 250 x 353 mm  brąz, z 
rozszerzanymi bokami, klejona na krótszym boku, 
papier użyty do produkcji kopert nie może 
pochodzić z recyklingu, papier natronowy, 
gramatura 130 g/m2 

szt. 1     

64 Koperta  B5 o wymiarach 175 x 250 mm , biała, 
samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier 
użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z 
recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m2 

szt. 230     

65 Koperta C5 o wymiarach 162 x 229 mm  , biała, 
samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier 
użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z 
recyklingu, papier offsetowy, gramatura 70 g/m2 

szt. 315     

66 Koperta C6 o wymiarach 114x162 mm , biała, 
samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier 
użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z 
recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75g/m2 

szt. 435     

67 Korektor w pisaku, szybkoschnący, nie 
gęstniejący i nie wysychający płyn korygujący, 
metalowa końcówka z węglika wolframu,  
pojemność 8 ml, 

szt. 19     

68 Kostka biała nie klejona, papierowa, rozmiar 83 x 
83 x 75 mm, foliowana,  będąca wkładem do 
pojemnika 

szt. 13     

69 Koszulka otwierana z góry, krystaliczna, 
przezroczysta oraz antystatyczna folia, folia 
polipropylenowa, antyelektrostatyczna, 
wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość  50 mic, 
format A4 , op. 100 szt./ folia 

op. 95     

70 Koszulka otwierana z góry, przezroczysta 
groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, 
wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość 50 mic, 
op. 100 szt./folia 

op. 85     

71 Koszulka otwierana z boku, z klapą 
zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, 
przezroczysta, groszkowa struktura folii,  
wzmacniany dziurkowany bok, folia 
polipropylenowa, grubość 110 mic, format A4, op. 
10 szt./folia 

op. 20     

72 Kreda biała, bezpyłowa, kwadratowa B4, wys. 95 
mm, szer. 13 mm, op. 50 szt. 

op. 52     

73 Kreda kolorowa, bezpyłowa, kwadratowa B4, 
wys. 95 mm, szer. 13 mm, op. 50 szt. (różne 
kolory) 

op. 45     
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74 Kredki pastelowe, olejne, o okrągłym przekroju, 
mogą być używane na papierze, tablicach lub 
płótnie, doskonale rozprowadzające się dla 
uzyskania efektów cieni, możliwość używania na 
sucho, jak i mokro, posiadające czyste, trwałe i 
odporne na blaknięcie kolory 

op. 3     

75 Książka korespondencyjna, format A4, w 
sztywnej oprawie introligatorskiej, papier 
offsetowy,  192 strony 

szt. 14     

76 Księga inwentarzowa B-123, format A4, w 
sztywnej oprawie introligatorskiej, szyta i klejona, 
strony dziurkowane, papier offsetowy, 100 stron 

szt. 6     

77 Linijka plastikowa wykonana z przezroczystego 
polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej 
giętkości, trwała nieścieralna podziałka, 
zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 30 cm 

szt. 10     

78 Linijka plastikowa wykonana z przezroczystego 
polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej 
giętkości, trwała nieścieralna podziałka, 
zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 50 cm 

szt. 15     

79 Magnesy do tablic okrągłe, super silne, nie 
rysują powierzchni magnetycznej, różne wielkości 
(20mm, 30 mm, 35 mm), op. 10 sztuk, mix 
kolorów 

op. 48     

80 Marker olejowy, wysokiej jakości, przeznaczony 
do pisania po wszystkich materiałach, z 
pigmentowym tuszem, szybkoschnący, 
nieblaknący lakier, aluminiowa obudowa, z 
okrągłą końcówką, wentylowana skuwka, grubość 
linii 2,5 mm, w różnych kolorach: czarny, 
czerwony, zielony, niebieski 

szt. 12     

81 Marker permanentny niezmywalny; 
wodoodporny; z tuszem na bazie alkoholu; 
końcówka okrągła; szybkoschnący tusz; nie 
rozmazuje się; aluminiowa obudowa; grubość linii  
1 mm , (czarny, czerwony, zielony, niebieski), 

szt. 10     

82 Niszczarka do dokumentów ekonomiczna o 
wymiarach: 400 x 330 x 195 mm, pojemność 
kosza min 18l, DIN 32757: 3, posiada zdolność 
cięcia zszywek, kart kredytowych , waga 5 kg 

szt. 1     

83 Nożyczki biurowe wykonane z hartowanej stali 
nierdzewnej, z wytrzymałą, odporną na pęknięcia i 
odpryski, ergonomiczną rękojeścią (rozmiar: 21 
cm) 

szt. 36     

84 Obwoluta sztywna "L" 150 mic otwierana z góry 
i z prawej strony, wykonana z twardej folii PCV, o 
wysokiej częstotliwości, wcięcie boczne, na palec, 
prawy górny róg zaokrąglony, format A4, 

szt. 45     

85 Okładka na legitymację, przezroczysta, o 
wymiarach 8 cm x 11 cm, op. 20 sztuk 

op. 1     

86 Okładki do bindowania foliowe A4 , 
przezroczysta folia do oprawy dokumentów, 
format A4,150 mic,op.100 szt, 

op. 2     

87 Okładki do bindowania foliowe A4 , kolorowa 
folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość 
folii 200mic, op. 100 szt. wyprodukowano dla firmy 
Argo 

op. 2     

88 Okładki do bindowania skóropodobne A4, 
kartonowe, o fakturze skóropodobnej, sztywny 
karton , format A4, op. 100 arkuszy, 

op. 1     

89 Olej do niszczarek, pojemność opakowania 
350ml 

op. 6     
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90 Ołówek automatyczny, na grafit 0,5 mm, z 
teleskopowym mechanizmem wysuwania grafitu 

szt. 5     

91 Ołówek drewniany, odporny na złamania, łatwy 
do wycierania i temperowania, różne twardości, z 
gumką 

szt. 65     

92 Pamięć USB 16 GB, złącze USB jest wysuwane, 
obudowa: plastikowo-aluminiowa, ma posiadać 
opakowanie. Okres gwarancji minimum 24 
miesiące 

szt. 4     

93 Pamięć USB 8 GB, złącze USB jest wysuwane, 
obudowa plastikowo-aluminiowa, ma posiadać 
opakowanie. Okres gwarancji minimum 24 
miesiące. 

szt. 2     

94 Papier do faksu w rolce, o wymiarach 210mm x 
30mb 

szt. 1     

95 Papier fotograficzny do drukarki atramentowej, 
satynowo-matowy, biały, format A4, gramatura 
240g/m2, op. 50 szt. 

op. 1     

96 Papier fotograficzny do drukarki atramentowej, 
matowy, biały, format A4, gramatura 170g/m2, 
op.100 szt. 

op. 2     

97 Papier pakowy, siarczan, N biel., 70g/m2, wym. 
105 x 126 cm, prążkowany 

arkusz 10     

98 Pianka do czyszczenia powierzchni 
plastikowych, szklanych i metalowych, o gęstej 
konsystencji ułatwiającej jej nanoszenie, 
antystatyczna, świeży zapach, obj. 300 ml 

szt. 5     

99 Pinezki metalowe, srebrne, op. 100 szt. op. 4     

100 Pinezki do tablic korkowych, beczułki, 
kolorowe, op. 50 szt. 

op. 34     

101 Plastelina w opakowaniu 10 szt, (różne kolory) op. 17     

102 Płyn do czyszczenia monitorów, szyb 
skanerów, komputerów, nie pozostawiający smug, 
posiadający właściwości antystatyczne, obj. 250 
ml 

szt. 8     

103 Poduszka do stempli, w pudełku z tworzywa o 
wysokiej jakości i wytrzymałości, z zaznaczeniem 
w kolorze tuszu, rozmiar 110 x 70 mm, kolor 
czerwony 

szt. 3     

104 Pojemnik na czasopisma, wykonany z 
wytrzymałego tworzywa, oklejony na zewnątrz i 
wewnątrz folią PCV, otwór na grzbiecie 
ułatwiający zdejmowanie, dwustronnie wymienna 
etykieta opisowa, szer. grzbietu 70 mm, format A4 

szt. 1     

105 Powietrze sprężone do czyszczenia trudno 
dostępnych miejsc, z dyszą umożliwiającą 
precyzyjne kierowanie powietrza, op. 400 ml* 

szt. 1     

106 Przekładka do segregatora, wykonana z 
mocnego kartonu, uniwersalna perforacja, o 
wymiarach 10,5 x 24 cm,własna konfekcja op. 10 
szt. (różne kolory) 

op. 50     

107 Przekładka do segregatora, wykonana z 
mocnego i trwałego kartonu, /A-Z/, w komplecie 
ze stroną tytułową na opisy, uniwersalna 
perforacja pozwala używać przekładki w każdym 
segregatorze, format A4, 

op. 3     

108 Przekładka do segregatora, wykonana z 
mocnego kartonu, uniwersalna perforacja, format 
A4, op. 10 szt. (różne kolory) 

op. 1     

109 Przekładka do segregatora, wykonana z 
mocnego, elastycznego plastiku, A-Z, uniwersalna 
perforacja, format A4, op.20 szt. (różne kolory) 

op. 1     
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110 Przybornik na biurko, obrotowy, mocny i trwały, 
wykonany z odpornego na pęknięcia, 
ekologicznego polistyrenu, w kolorze czarnym 

szt. 3     

111 Pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej 
tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, 
otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści 
segregator, do przechowywania formatu A4, 
szerokość grzbietu 80 mm 

szt. 10     

112 Pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej 
tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, 
otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści 
segregator, do przechowywania formatu A4, 
szerokość grzbietu 120 mm 

szt. 20     

113 Rozszywacz metalowy z plastikowymi 
elementami obudowy, do wszystkich rodzajów 
zszywek, wyposażony w blokadę 

szt. 9     

114 Segregator A4, wykonany z twardego i grubego 
kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią 
polipropylenową o strukturze płótna, szer. grzbietu 
35 mm, a wewnątrz biała nabłyszczana wklejka 
papierowa, dwustronna wymienna etykieta 
opisowa, wyposażony w 2 ringi oraz blokadę 
(różne kolory) 

szt. 75     

115 Segregator A4, wykonany z twardego i grubego 
kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią 
polipropylenową o strukturze płótna, szer., 
grzbietu 50 mm, a wewnątrz biała nabłyszczana 
wklejka papierowa, dwustronna wymienna 
etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm 
dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie 
wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec 
na grzbiecie również wzmocniony niklowanym 
okuciem (różne kolory) 

szt. 60     

116 Segregator A4, wykonany z twardego i grubego 
kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią 
polipropylenową o strukturze płótna, szer., 
grzbietu 75 mm, a wewnątrz biała nabłyszczana 
wklejka papierowa, dwustronna wymienna 
etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm 
dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie 
wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec 
na grzbiecie również wzmocniony niklowanym 
okuciem (różne kolory) 

szt. 65     

117 Segregator do „akt osobowych", wykonany z 
kartonu o gramaturze 170 g/m2, grubości 1,9 mm, 
podwójny mechanizm ringowy 20 mm, zawiera 
różnokolorowe przekładki A, B, C,D 

szt. 40     

118 Skoroszyt A4 do segregatora, wykonany z folii 
polipropylenowej, przednia okładka przezroczysta, 
tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i 
sztywnego tworzywa, ze wzmacnianym 
grzbietem, standardowa perforacja do wpięcia do 
segregatora, na grzbiecie wymienny pasek do 
opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, 
format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i 
listewką dociskową z tworzywa, (różne kolory) 

szt. 470     

119 Spinacze kolorowe, owalne, 28 mm, op.100 szt. op. 37     

120 Spinacze metalowe, niklowane, krzyżowe, 40 
mm, op. 50 szt. 

op. 21     

121 Spray do szybkiego czyszczenia tablic 
suchościeralnych, w atomizerze, nie zawierający 
alkoholu, antystatyczny, poj. 250 

szt. 10     

122 Sznurek, szpagat jutowy, 1 szt. - 0,25 kg szt. 3     
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123 Szpilki uniwersalne, srebrne, niklowane o 
długości 28 mm, op. 50 g 

op. 15     

124 Szuflada na biurko przydymione, mocna i 
stabilna, wykonana z wytrzymałego, odpornego 
na pęknięcia polistyrenu, przeznaczone na 
dokumenty w formacie A4, z przodu miejsce do 
naklejenia etykiet, specjalnie profilowany przód 
zabezpieczający dokumenty przed wypadnięciem, 
4 podkładki stabilizujące, zabezpieczające przed 
ślizganiem, kompatybilne - możliwość łączenia 
kilku w pionie oraz kaskadowo, 

szt. 31     

125 Tablica korkowa, o wymiarach 90 x 120 cm, 
drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość 
ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące 

szt. 6     

126 Tablica korkowa, o wymiarach 60 x 90 cm, 
drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość 
ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące 

szt. 1     

127 Taśma biurowa, samoprzylepna, o wysokiej 
przezroczystości, uniwersalna, wykonana z 
odpornego na żółknięcie polipropylenu, bardzo 
dobra przyczepność do większości powierzchni, 
nie brudzi, o wymiarach 19 mm x 33 m 

szt. 80     

128 Taśma dwustronna, pokryta obustronnie 
emulsyjnym klejem, dwustronna wzmacniana 
taśma tkaninowa, bardzo mocny klej, brązowa, o 
wymiarach 50 mm x 10 m 

szt. 59     

129 Taśma pakowa, przezroczysta, klej o podłożu 
akrylowym, grubość folii PP 28 mic, o wymiarach 
48 mm x 50m 

szt. 14     

130 Taśma samoprzylepna z gilotynką, o wysokiej 
przezroczystości, uniwersalna, wykonana z 
odpornego na żółknięcie polipropylenu, z 
podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do 
większości powierzchni, nie brudzi, można po niej 
pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m 

szt. 11     

131 Teczka z gumką, marmurkowa, wykonana z 
preszpanu, barwiona dwustronnie, narożne 
płaskie gumki zamykające w kolorze teczki, 
posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła 
zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, 
format A-4, gramatura  390 g/m2, ( 7 różnych 
kolorów) 

szt. 121     

132 Teczka wykonana z utwardzonego kartonu o 
grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową 100 
mic, zamykana na 2 rzepy, posiadająca 4 boczne 
skrzydła, format A4 ( 5 różnych kolorów) 

szt. 1     

133 Teczka wiązana biała kartonowa, wyposażona 
w tasiemki, posiadająca trzy wewnętrzne klapki 
zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, 
z przodu miejsce na opis, posiadająca 3 
wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty 
przed wypadnięciem, format A4, gramatura 250 
g/m2 

szt. 10     

134 Temperówka metalowa (pojedyncza) srebrna, 
wykonana z aluminium z możliwością regeneracji 
ostrza,  ze stalowym ostrzem mocowanym 
wkrętem, posiada pojedyncze ostrze, 

szt. 22     

135 Tusz do stempli gumowych i polimerowych, 
bezolejowy, wodny, szybkoschnący, pojemnik z 
aplikatorem ułatwiającym nasączanie, poj. 30Ml, 
w różnych kolorach: czerwony, czarny 

szt. 6     

136 Tusz do stempli z metalową płytką stemplującą, 
poj. 25 ml, w kolorze czarnym 

szt. 1     



10 
 

137 Wkład do długopisu wkład metalowy do 
długopisów Zenith, kolory: czarny, niebieski, 

szt. 40     

138 Wkład do ołówka automatycznego, wysoka 
trwałość, odporne na złamania, elastyczne, o 
grubości 0,5 mm, różne twardości rysika, op. 12 
szt. 

op. 2     

139 Wskaźnik laserowy, laser czerwony o zasięgu 
100 m, plastikowa obudowa 

szt 4     

140 Zakładki  indeksujące plastikowe z możliwością 
zapisu, możliwość wielokrotnego przyklejenia, 
pastelowe i fluorescencyjne kolory, ilość fiszek 5 
kolorów x 25 szt., rozmiar: 12 x 45 mm, 
opakowanie foliowe 

op. 10     

141 Zakreślacz fluorescencyjny, trwały, 
nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, 
ścięta końcówka, do pisania po wszystkich 
rodzajach papieru w tym samokopiującym i 
faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, 
skuwka wraz z klipsem, grubość linii 2- 5 mm, w 
różnych kolorach: żółty, pomarańczowy, zielony, 
fioletowy, różowy, niebieski 

szt. 22     

142 Zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył 
okładki wykonany z laminowanego kartonu, 
bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość 
kartek 32 

szt. 12     

143 Zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył 
okładki wykonany z laminowanego kartonu, 
bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość 
kartek 60 

szt. 7     

144 Zszywacz metalowy mechanizm, plastikowe 
ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, 
metalowy element podający zszywki, 
antypoślizgowy spód, zszywa  do 25 kartek, 
głębokość wsunięcia kartki 96 mm 

szt. 5     

145 Zszywacz metalowy  mechanizm, plastykowe 
ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, 
metalowy element podający zszywki, 
antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 130 kartek, 
głębokość wsunięcia kartki 70 mm 

szt. 1     

146 Zszywki metalowe, rozmiar: 10/A, zapakowane 
w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. 

op. 20     

147 Zszywki metalowe, rozmiar: 23/8 cm, 
zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. 

op. 1     

148 Zszywki metalowe, rozmiar: 24/6 cm, 
zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. 

op. 40     

149 Zszywki metalowe, rozmiar: 26/8 cm, 
zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. 

op. 4     

150 Arkusz spisu z natury, uniwersalny, format A4, 
pionowy, samokopiujący, w bloczku 50 arkuszy 

bl. 4     

151 toner czarny Lexmark MS 510 dn szt. 10     

152 toner kolorowy  HP INK 703 szt. 8     

153 KARTON WIZYTÓWKOWY OZDOBNY A4 
PREMIUM 20 ARK. 220G/M2 

op. 8     

154 KARTON WIZYTÓWKOWY A4 STANDARD 20 
ARK. 230G/M2 

op. 5     

155 wkłady do długopisów ścieralnych op 3 szt   48     

156 Długopis ścieralny szt. 33     

157 papier xero biały A-4 gramatura: 80 g/m op. 500 
szt. 

op. 230     

158 Papier ksero A4 mix 20 kolorów 500 arkuszy 
PASTEL/INTENS 

op. 2     

159 MASA MOCUJĄCA DO WIELOKROTNEGO 
UŻYCIA 84 SZT. 50G 

op. 2     



11 
 

160 SKOROSZYT KARTONOWY OCZKOWY A-4 
280G BIAŁY z okładką wierzchnią całą 

szt. 15     

161 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE  kolorowe 
samoprzylepne 

op. 2     

162 papier xero biały A-3 gramatura: 80 g/m op. 500 
szt. 

op. 7     

163 Szpilki krótkie 14mm  op. 3     

164 BLOK FLIPCHART GŁADKI 65X100CM 20 
ARKUSZY BIAŁY  

szt. 1     

165 Toner oki c332 kolor kompl. 6     

166 Toner oki c322 czarny szt. 10   

167 Toner kyocera FS 6525 szt. 8   

168 Toner kyocera KM 1650 Szt. 3   

169 Toner HP Laserjet pro M402 dne Szt. 2   

 Razem brutto     

 

 

Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń 

matematycznych. 

Razem wartość łączna brutto: …………..…………………..………………………………………………...zł 

słownie złotych : ……………………………………...…………………………........……................................                                                                             

 

…....................................................................                                                   

data, podpis i pieczęć Wykonawcy 


