Załącznik Nr 1
Formularz cenowy
Pakiet I
na dostawę materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
PROPONOWANY ARTYKUŁ
LP.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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11.
12.

NAZWA PRZEDMIOTU
Blok biurowy - notatnik A5, kratka.
50 kartek
Bloki biurowe, format A4, 100
kartek, grzbiet klejony, kratka, tył
okładki wykonany z kartonu
Cienkopis do pisania po
powierzchniach trudnowsiąkliwych
np. fakturach lub paragonach
Długopis LEXI 5 lub równoważny
kolor niebieski, końcówka niklowosrebrna metalowa, 0,7 mm, linii
pisania 1500 m
Długopis żelowy kolor czarny,
niebieski, czerwony i zielony,
końcówka metalowa, o gr. linii
pisania od 0,25 mm do 0,31 mm
Długopisy automatyczny PENTEL
lub równoważny. Z wymiennym
wkładem. Obudowa z tworzywa
sztucznego z z wygodnym
uchwytem gumowym. Kolor tuszu
czerwony, niebieski, czarny.
Grubość linii pisania od 0,27mm do
0,35 mm.
Grzbiet zaciskowy A4, do
segregatorów, do 30 kartek, listwa
z perforacją umożliwiająca wpięcie
oprawionych dokumentów do
segregatora, przezroczyste,
opakowanie 100 szt.
Klips biurowy 19 mm
Klips biurowy 25 mm
Klips biurowy 32 mm
Klips biurowy 41 mm
Klips biurowy 51 mm

13. Koperta B4 samoklejące białe
14. Koperta B5 samoklejące białe
15. Koperta C3 samoklejące białe

(PODAĆ NAZWĘ, TYP ARTYKUŁU,
MARKĘ)

JEDNOSTKA
MIARY

CENA
JEDNOSTKOWA
BRUTTO (PLN)

16. Koperta C4 samoklejące białe
17. Koperta C5 białe samoklejące
18. Koperta E4 samoklejące białe
19. Koperty C6 białe samoklejące
20.

Korektor w taśmie. Posiadający
mechanizm ponownego nawinięcia
taśmy. Umożliwiający
natychmiastowe pisanie po
korygowanej powierzchni. Długość
taśmy 10-12 m. Szerokość taśmy 5
mm.

21. Koszulki A-4 miękkie, wpinane do
segregatora, otwierane u góry
wykonane z polipropylenu,
antystatyczne (opakowanie 100
szt. )
Papier kserograficzny
22.
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.
23.

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.

24. Półki na dokumenty A4 potrójne
Alba Mesch lub równoważne,
wykonane z metalu dające
możliwość wysuwania półki jak
szuflady wymiary 340x295x245
25. Półki na dokumenty A4 Rolodex
lub równoważne wykonane z
czarnego metalu wymiary
362x254x40
26. Segregator A-4, z mechanizmem
dźwigniowym, szer. grzbietu 80
mm, wykonany z tektury pokrytej
folią polipropylenową o strukturze
płótna, dolna krawędź wzmocniona
metalowa szyną (kolory: mix)
27. Segregator A-5 z mechanizmem
dźwigniowym, szer. grzbietu 75
mm, wykonany z tektury pokrytej
folią polipropylenową o strukturze
płótna, dolna krawędź wzmocniona
metalowa szyną (kolory: mix)

28.

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

29. Wkład do długopisu czarny,
niebieski, kompatybilny z
długopisem z pozycji 5
30. Wkład żelowy czarny, niebieski
(opakowanie.12 szt), kompatybilny
z długopisem żelowym z pozycji 4
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data, podpis i pieczęć Oferenta

