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Opis przedmiotu zamówienia Wartość VAT zł Cena brutto w zł

2 3 4 5 6 7 8 9

1 150 ryza 500 ark.

2 1 op. 50 ark.

3 Papier  kancelaryjny format A-3 kratka 2 ryza 100 ark.

4 170 szt.

5 80 szt.

6 Koszulki,  format A-4 z folii PP do segregatora, przezroczyste 10

7 200 szt.

8 50 szt.
9 Teczka wiązana format A-4 biała karton 350 g/m2 30 szt.
10 Zeszyt A-5 oprawa – miękka 80 kartkowy  kratka, linia 5 szt.
11 10 szt.
12 Długopis na wymienne wkłady, korpus przezroczysty 30 szt.
13 Długopis przezroczysty z automatycznie chowanym wkładem 30 szt.
14 Długopis z wymiennym wkładem  żelowym 20 szt.

15 20 szt.

16 30 szt.

17 31 szt.
18 Cienkopisy z końcówką fibrową 10 szt.
19 Flamaster biurowy (zestaw 6 sztuk) 3 komplet
20 Zakreślacz  typu Boss grubość linii – 2 - 5  mm zestaw 4 sztuki 3 komplet
21 Ołówek automatyczny  0,5 mm 15 szt.
22 Grafity 0,5 12 opak. = 12 szt.
23 Linijki 30 cm 3 szt.

L.p.  Nazwa producenta i symbol produktu oraz 
opakowanie zbiorcze

Planowana 
ilość zakupu 
(docelowa) 

Jedn. miary
Wartość 

jednostkowa netto 
w zł

Wartość netto w 
zł

 1
Papier ksero A- 4, gramatura-80 g/m2,
białość- 161, kopiowanie 2-stronne

Papier fotograficzny matowy jednostronnie powlekany, 
szybkoschnący, wydruk o rozdzielczości 1440 dpi, gramatura 170 
g/m2 

Segregator z mechanizmem dźwigowym format A-4, 70-75 mm, 
Oklejony folią PP, etykieta wymienna, dwustronna, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia.

Segregator z mechanizmem dźwigowym format A-4, 50 mm, oklejony 
folią PP, etykieta wymienna, dwustronna, na dolnych krawędziach 
metalowe okucia.

opakowanie = 
100 szt.

Skoroszyt twardy,  format A-4 wykonany z  PCV z wymiennym 
paskiem brzegowym, przeźroczysta przednia okładka, okładka tylna 
kolorowa, otwory by wpiąć do segregatora
Teczka na gumkę format A-4 biała karton 350 g/m2

Blok makulatorowy  format – A-4 100 kartkowy kratka, linia

Wkład żelowy do długopisów – typ G-1, długość linii – 900 m 
grubość linii – 0,3 mm
Wkład do długopisu (długopis na wymienne wkłady, korpus 
przezroczysty) (np.Pentel lub równoważny)
wkłady do długopisu Zenith lub równoważny
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24 Gumki do mazania 5 szt.

25 10 szt.

26 Karteczki  samoprzylepne 100 kart 75x75 mm 20 szt.
27 Bloczki samoprzylepne 100 kart 40x50 mm 10 op.=3 szt.

28 3 szt.

29 Zszywki stalowe galwanizowane 24/6 40 opak. 1000 szt.

30 5 szt.
31 Nożyczki ze stali nierdzewnej 16 cm 4 szt.

32 Spinacz owalny  długość – 28mm  metalowy 30 paczka 100 szt.

33 Klipy do papieru 32 mm 2 paczka 12 szt.
34 Klej w sztyfcie, bezbarwny, bezzapachowy pojemność – 17-21 g 2 szt.
35 Taśma klejąca  przezroczysta wymiar – 18mmx20 m 10 szt.
36 Taśma klejąca  przezroczysta wymiar – 12mmx20 m 6 szt.
37 10 szt.
38 20 szt.
39 Papier ksero A-3 5 ryza

40 4 szt.

41 Zeszyt A-5, kratka, miękka oprawa 96 kar. 4 szt.
42 Zeszyt A-5, kratka, miękka oprawa 16 kar. 4 szt.
43 4 szt.
44 Linijka 40 cm z przezroczystego plastiku 2 szt.
45 Kostka papierowa klejona na jednym bloku - biała 25 szt.
46 Spinacz owalny długość - 50mm metalowy 10 szt.

47 Pinezki srebrne 3 paczka=50 szt.

48 2 szt.

49 Brulion A4 96 kartek, twarda oprawa, kratka 15 szt.
50 Skoroszyt kartonowy 1/2 zawieszki - biały, A4 30 szt.
51 skoroszyt kartonowy oczkowy biały, A4 40 szt.
52 Segregator "Akta Osobowe" szer. grzbietu 30mm, A4 10 szt.

Korektor w długopisie 8 ml, końcówka
metalowa

Zszywacz biurowy pojemn. zszywek– 100 szt. zszywający do 30 
kartek

Rozszywacz uniwersalny

Tusz do stempli uniwersalny poj. 25 ml 
Pojemniki archiwizacyjne (na zawartości segregatorowe) A-4

Kalkulator biurowy z wyswietlaczem 10 pozycyjnym, podwójne 
zasilanie, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń, obliczenia 
podatkowe, klawisz podwójnego zera, metalowa obudowa, klawisze 
plastik (duże) np.CITIZEN CT 555 lub równoważne

Zeszyt A-5, kratka, miekka oprawa 32 kar.

Podkład na biurko 70x50 bez piórnika i
wymiennych notesów
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53 3 szt.

54 2 szt.

55 10 szt.

56 5 szt.

57 Korektor w taśmie 4,2 mm, 4 szt.

58 10 szt.

59 Koperty listowe C 6 114x162 białe bez okienka, samoklejące 4 op. 1000 szt.
60 Koperty C 4 samoklejące aktowe 4 op. 50 szt.
61 Koperty C 5 samoklejące aktowe 4 op. 50 szt.
62 Marker do płyt CD/DVD, czarny 4 szt.
63 10 szt.
64 Grzebienie plastikowe (do bindowania) śr. 16mm 1 op. 100 szt.
65 Grzebienie plastikowe (do bindowania) śr. 12,5mm 1 op. 100 szt.
66 Grzebienie plastikowe (do bindowania) śr. 10mm 1 op. 100 szt.
67 Grzebienie plastikowe (do bindowania) śr. 8mm 1 op. 100 szt.
68 Okładka do bindowania kolorowa 1 op. 100 szt.
69 Rolki papierowe do kalkulatorów szerokości 57mm 30 szt.

71 5 szt.

72 2 szt.

73 Dziennik budowy, 30 str. 10 szt.
74 Dzienniki budowy, 10 str. 10 szt.
75 Książką do korespondencji, gruba miękka oprawa, 6 szt.

Teczka do podpisu - okładka skóropodobna, grzbiet harmonijka 10
przegródek
Organizer nabiurkowy na długopisy, 
plastikowy
Półka biurowa na dokumenty w formacie
A-4, wykonana z kolorowego
niełamliwego plastiku. Konstrukcja
pozwalająca na nakładanie tacek oraz
przesuwanie ich w poziomie.

Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem
formatu, dziurkujący 25-30 kartek (6,3
mm)

Koperty z rozszerzonymi bokami i dnem, samoklejące z paskiem, 
białe, B4, 250 x 355, gramatura 140 g/m2

Wałek barwiący IRNOT/CP13 czarno-czerwony gr. Ł4

kalendarz książkowy, A5, układ jeden dzienna jednej stronie zawiera 
m.in.- dane personalne, dane firmy, roczny plan zamierzeń, wykaz 
podstawowych telefonów, odległości drogowe, informacja o dniach 
świątecznych za granicą, miejsce na notatki, notes na adresy i 
telefony, kalenadrium PL, mapa drogowa Polski

kalendarz stojący biurowy, tydzień na jednej stronie, miejsca do wp, 
kalendarium dwukolorowe drukowane na papierze offsetowym 
70g/m2, stojak z tekturki, Wymiary kalendarza:ok.. 17 x 27 cm
Miejsce pod nadruk ok: 4x27 cm
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76 Druk PK (polecenie księgowania) 20 bloczek = szt.

77 Druk KP (kasa przyjmie), samokopiujące 20 bloczek = szt.

78 Druk KW (kasa wypłaci) , samokopiujące 20 bloczek = szt.

79 Druk PZ (przychód z zewnątrz) 3 bloczek = szt.

80 Druk ZW 3 bloczek = szt.

81 Druk RW 3 bloczek = szt.

82 1 szt.

83 1 szt.

84 1 szt.

85 Klipsy do papieru 25 mm 4 szt.

86 10 szt.=opak.

87 1 szt.

88 70 szt.

89 Raport dzienny pracy sprzętu Bm-7 10 bloczek = szt.

90 Karty drogowe (dzienne) ponumerowane Sm-101 20 bloczek = szt.

91 Roczna karta ewidencji obecności w pracy Os-227 70 szt.

92 świadectwo pracy samokopiujące (format A4) 1 bloczek = szt.

93 Raport kasowy format A4 samokopiujący 2 bloczek = szt.

Tablica korkowa z drewnianą ramką, wym 40 x 60

Tablica korkowa z drewnianą ramką, wym 50 x 60

Tablica korkowa z drewnianą ramką, wym 90 x 60

Znaczniki indeksujące kolorowe przyklejane, ok.. 20x50mm (jeden), 
w opakowaniu 4-5 kolory

tablica korkowa (gablota), drewniana lub aluminiowa, z 
przezroczystymi (np. szyba akrylowa) drzwiczkami otwieranymi 
skrzydłowo od środka na boki (2 szt. skrzydeł) lub z drzwiczkami 
przesuwanymi , rama drzwiczek drewniana lub aluminiowa (w 
przypadku drzwiczek otwieranych skrzydłowo), tablica zamykana na 
kluczyk, wym. ok.wys.100 mm, ok  szer .150mm

Karta wynagrodzeń Zo-91
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94 Księga druków ścisłego zarachowania PUK-210 2 szt.

95 2 szt.

Razem

Kalkulator biurowy z drukarką, 12 miejscowy, zasilanie sieciowe, 
obliczenia podatkowe, obliczenia marzy, podwójna pamięć, 
zaokrąglanie wyników, tabulacja, klawisz sumy całkowitej, klawisz 
podwójnego zera, 2 kolorowa, prędkośc druku 2,7 linii na sek., papier 
58 mm, przyciski plastikowe, korekta ostatniej cyfry, 
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