
Załącznik Nr 2
Formularz cenowy 

Pakiet I

na dostawę materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego 
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

L.p. Nazwa artykułu Jednostka 
miary

Ilość
Cena 

jednostkowa\ 
brutto (zł)

Wartość 
brutto (zł) 

1. Blok biurowy - notatnik A5, kratka. 50 
kartek 

szt. 20

2. Bloki biurowe, format A4, 100 kartek, 
grzbiet klejony, kratka, tył okładki 
wykonany z kartonu

szt. 10

3. Długopis żelowy z igłową końcówką, 
ergonomicznym uchwytem , z wymiennym 
wkładem,  zatyczką z klipem, końcówka 
igłowa – 0,5, z niebieskim, czarnym i 
czerwonym wkładem (po 8 szt. w każdym 
kolorze)

szt. 24

4. Długopisy PENTEL lub równoważny. Z 
wymiennym wkładem 0,8 mm. Obudowa z 
tworzywa sztucznego z metalowym 
wykończeniem. Kolor tuszu czerwony. 
Grubość linii pisania 0,6 mm. Długość linii 
pisania 3500 m

szt. 5

5. Długopisy PENTEL lub równoważny. Z 
wymiennym wkładem 0,8 mm. Obudowa z 
tworzywa sztucznego z metalowym 
wykończeniem. Kolor tuszu niebieski i 
czarny. Grubość linii pisania 0,6 mm. 
Długość linii pisania 3500 m (po 20 szt. w 
każdym kolorze)

szt. 40

6. Grafity Hi-Polymer do ołówków 
automatycznych 0,5 mm, HB

op. 15

7. Grzbiet zaciskowy A4, do segregatorów, do 
30 kartek, listwa z perforacją 
umożliwiająca wpięcie oprawionych 
dokumentów do segregatora, 
przezroczyste, opakowanie 100 szt.

op. 1

8. Grzbiet zaciskowy A4, do segregatorów, do 
60 kartek, listwa z perforacją 
umożliwiająca wpięcie oprawionych 
dokumentów do segregatora, 
przezroczyste, opakowanie 100 szt.

op. 1

9. Klips biurowy 19 mm op. 3



10. Klips biurowy 25 mm op. 3

11. Klips biurowy 32 mm op. 4

12. Koperta format A6 biała. szt. 200

13. Koperta format C6, biała, op. 1000 szt., 
samoprzylepna

op. 2

14. Korektor w taśmie. Posiadający 
mechanizm ponownego nawinięcia taśmy. 
Umożliwiający natychmiastowe pisanie po 
korygowanej powierzchni. Długość taśmy 
10 m. Szerokość taśmy 4,20 mm.

szt. 20

15. Koszulka A4 groszkowa (wykonane z folii 
PP, pasujące do każdego segregatora, z 
otworem u góry (1op./100szt.)  

op. 1

16. Koszulki A4 Maxi, multiperforowane, 
otwierane u góry, wykonane z folii 
polipropylenowej, mieszczące do 60 kartek 
papieru o gramaturze 90g/m2, grubość 120 
mic., opakowanie 50 szt.

op. 2

17. Papier kserograficzny
format A3, przeznaczony do wydruków 
czarno-białych, kolorowych i kopiowania, 
technologia ColorLok, gramatura 80±2, 
g/m2 wilgotność 3,8-5,0 %, grubość 108±3 
μm, białość CIE 161±2
opakowanie 1 ryza/500 ark.

ryza 2

18. Papier kserograficzny
format A4, przeznaczony do wydruków 
czarno-białych, kolorowych i kopiowania, 
technologia ColorLok, gramatura 80±2, 
g/m2 wilgotność 3,8-5,0 %, grubość 108±3 
μm, białość CIE 161±2
opakowanie 1 ryza/500 ark.

ryza 100

19. Płyta CD-RW 700MB, opakowanie 1 
cake/25 szt.

cake 1

20. Płyta DVD-RW 4,7 GB, opakowanie 1 
cake/25 szt.

cake 1

21. Płyta DVD+R 4,7 GB, opakowanie 1 
cake/25 szt.

cake 1

22. Samoprzylepne pierścienie wzmacniające 
otwory 

op. 1

23. Segregator A4/75 mm (wykonany z tektury 
pokrytej ekologiczną folią PP o strukturze 
płótna (100 mic), wyposażony w dźwignię 
wysokiej jakości z dociskaczem, 
wzmocnionym otworem na palec oraz 
wymienną etykietą grzbietową- szerokość 
grzbietu  75 mm) -  mix kolorów

szt. 40

24. Skoroszyt PCV A4 zawieszany, wykonany 
z PCV, przednia okładka przezroczysta, 
tylna kolorowa, papierowy, wysuwany 
pasek opisowy, boczna perforacja

szt. 300

25. Spinacz krzyżowy 70 mm (12 szt. w 
opakowaniu)

op. 3



26. Spinacz metalowy 28 mm (100 szt./op.) op. 10

27. Taśma pakowa  kolor transparentny  48mm 
x 50m klej akrylowy 

szt. 3

28. Taśma samoprzylepna przezroczysta 19 
mm x 33 m. 

szt. 6

29. Taśma samoprzylepna przezroczysta 50 
mm x 66 m. 

szt. 2

30. Teczka z gumkami narożnymi i szerokim 
grzbietem. Wykonana z przeźroczystego 
propylenu. Pojemność do 200 kartek. 
Szerokość grzbietu 20 mm. 

szt. 10

31. Teczka z gumką (lekka, wykonana ze 
specjalnej, twardej tektury dwustronnie 
barwionej i powlekanej polipropylenem , 
zamykana na gumkę, 3 zakładki chroniące 
dokumenty przed wypadaniem, na 
dokumenty formatu A4 ), mix kolorów

szt. 40

32. Wąsy skoroszytowe op. 1

33. Wkład do  długopisu żelowego, 
wodoodporny, pigmentowy tusz, szerokość 
linii pisania 0,2 mm, w  niebieskim, 
czarnym i czerwonym kolorze (po 6 szt. w 
każdym kolorze)

szt. 18

34. Zszywki 24/6 (cynkowane 1000 szt./op.) op. 10

Razem wartość 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
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