
Załącznik  do siwz nr 6.1    
Formularz kalkulacji cenowej 

LP Opis przedmiotu zamówienia j.m. ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Papier kserograficzny A3 ryza 20

2 ryza

3 ryza

4 ryza 10

5 Papier laser color ryza 10

6 Papier laser color ryza 10

  Razem wartość brutto zł.

........................................ ..............................................................
Miejscowość, data

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

cena jedn. 
brutto zł 

wartość 
brutto  zł  
(kol. 5 x 6)

Nazwa/typ/ rodzaj 
oferowanego papieru 
(w przypadku braku 
nazwy własnej podać 

nazwę używaną w 
obrocie handlowym) 

Nazwa 
producenta 

papier przeznaczony do drukowania i kopiowania dwustronnego; idealny do drukarek 
laserowych, atramentowych oraz kopiarek; białość CIE 146+/-3; nieprzezroczystość min 90%; 
gramatura 80g/m2; 1ryza=500 arkuszy papieru.

Papier kserograficzny 
ekologiczny  A4

gładki papier przeznaczony do użycia w kopiarkach, drukarkach laserowych, atramentowych i 
urządzeń typu fax. Papier ekologiczny w 100% wykonany z makulatury, który nie poddany 
agresywnym procesom wybielającym. Kolor lekko beżowy o naturalnym odcieniu; gramatura 
80g/m2; 1 ryza= 500 arkuszy. Oznakowanie ekologiczne potwierdzające, że  produkt jest 
przyjazny środowisku; 

1 000

Papier kserograficzny 
formatu A4 

papier przeznaczony do drukowania i kopiowania dwustronnego; idealny do drukarek 
laserowych, atramentowych oraz kopiarek; białość CIE 146+/-3; nieprzezroczystość min 90%; 
gramatura 80g/m2; 1ryza=500 arkuszy papieru.

28 000

Papier kserograficzny 
formatu A4 

papier przeznaczony do drukowania i kopiowania w szerokiej gamie kolorów; papier 
bezdrzewny; bezpyłowy; gramatura 80g/m2; 1ryza=500 arkuszy papieru. Dostępny w 
intensywnych kolorach.

profesjonalny; o fotograficznej jakości; przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych; 
satynowa gładka powierzchnia, doskonała struktura zapewniająca zapewniająca żywe i 
intensywne barwy wydruku; idealny do wielobarwnych prezentacji, grafik, wykresów i ofert 
handlowych; gramatura 200g/m2; białość CIE 16;  format A3 

profesjonalny; o fotograficznej jakości; przeznaczony do kolorowych drukarek laserowych; 
satynowa gładka powierzchnia, doskonała struktura zapewniająca zapewniająca żywe i 
intensywne barwy wydruku; idealny do wielobarwnych prezentacji, grafik, wykresów i ofert 
handlowych; gramatura 200g/m2; białość CIE 161; format A4    

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


	zał nr 1 - papier ksero

