
Formularz kalkulacji cenowej 

Opis przedmiotu zamówienia ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Antyrama szt. 20

2 szt. 2

3 Blok do Flipchartu szt. 2

4 Blok do Flipchartu szt. 2

5 Blok listowy szt. 5

6 Blok listowy szt. 305

7 Brulion szt. 705

8 Brulion  szt. 20

9 Cienkopis szt. 160

10 Cienkopis 100

Załącznik  nr. 5.1 do SIWZ

LP Nazwa przedmiotu 
zamówienia

j.m. cena jedn. 
brutto zł

wartość 
brutto  zł  
(kol. 5 x 6)

Nazwa/typ/ 
rodzaj, model 
oferowanego 
artykułu (w 
przypadku 

braku nazwy 
własnej podać 

nazwę 
używaną w 

obrocie 
handlowym)    

Nazwa 
producenta    

Dołączyć wydruk 
z katalogu 

( dokładny opis 
produktu) 

wykonana z pleksi i płyty HDF; płaskie klipsy łączące (po zawieszeniu nie odstaje od 
ściany); możliwość wieszania w pionie i poziomie; pakowana pojedynczo w karton 
ochronny. Format A4

X

Atrament 
WATERMAN lub 
równoważny

 buteleczka 50 ml, kolor zielony X
tylko w 

przypadku 
równoważności

kratka,  formatu ok.65x100cm; gramatura papieru min.70g/m2, musi posiadać perforację 
,która pasuje do każdego modelu flipchartu oraz drobne nacięcia ułatwiające odrywanie 
zapisanych, ilość arkuszy 50. 

gładki, formatu ok. 65x100cm; gramatura papieru  min.70g/m2,, musi posiadać 
perforację ,która pasuje do każdego modelu flipchartu oraz drobne nacięcia ułatwiające 
odrywanie zapisanych, ilość arkuszy 50. 

klejony na krótkim boku, format A4, liczba kartek 100; w kratkę;  gramatura papieru 
min. 70g/m2, 

klejony na krótkim boku, format A5, liczba kartek 100; w kratkę; gramatura papieru 
min. 70g/m2, 

posiada twardą oprawę; wytrzymały - szyty i klejony; kartki w kratkę;  gramatura kartek 
min. 55g/m2;  96 kartek; format A4 

posiada twardą oprawę; wytrzymały - szyty i klejony; kartki w kratkę;  gramatura kartek 
min. 55g/m2;  192 kartek; format A4 

końcówka oprawiona w metal, grubość pisania 0,3-0,5mm kolor czarny, czerwony, 
niebieski, zielony.

końcówka oprawiona w metal, grubość pisania 0,3-0,5mm, komplet w 4 podstawowych 
kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

kpl.



11 Datownik  szt. 206

12 Długopis szt.

13 szt. 250

14 szt. 20

15 szt. 20

16 Dratwa  nici lniane, szare, nabłyszczane, szpula 0,5  kg szt. 607

17 Dziurkacz szt. 5

18 Dziurkacz  szt. 112

19 szt. 3

20 3

mini na automacie, samotuszujący,  wysokość cyfr/ liter: 4mm; data w wersji ISO, 
poduszka tuszująca na całej powierzchni tuszownicy z zabezpieczeniem 
uniemożliwiającym wypadanie gąbki podczas użycia datownika, tusz  w kolorze 
czarnym

w przezroczystej obudowie; konstrukcja i zatyczka długopisu w kolorze tuszu; z 
systemem tuszu ULV; nie rozmazujący się; grubość linii pisania  0,3 -0,4 mm; kolor:  
niebieski  3 000 szt., czerwony 1 000szt., zielony 500 szt, czarny 500 szt.  

5 000

Długopis 
jednorazowy  

zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu; przezroczysta obudowa 
umożliwiająca kontrolę zużycia tuszu; atrament koloru niebieskiego na bazie oleju, nie 
zawierający toksyn i metali ciężkich. Kolor niebieski, szerokość linii pisania 0,3- 
0,5mm.

Długopis marki Pilot 
G-2 (lub 
równoważny)

z wymiennym wkładem żelowym; gumowym  uchwytem,  wyposażony w mechanizm 
chowania wkładu, grubość linii pisania 0,3- 0,4mm; kolor czarny

tylko w 
przypadku 

równoważności

Długopis marki Pilot 
G-2 (lub 
równoważny) 

z wymiennym wkładem żelowym; gumowym  uchwytem,  wyposażony w mechanizm 
chowania wkładu, grubość linii pisania 0,3-0,4mm; kolor czerwony

tylko w 
przypadku 

równoważności

metalowy; na 4 dziurki; max do 25 kartek  z ogranicznikiem formatu,  antypoślizgową 
podstawą; min. 3 lat gwarancji

na 2 dziurki; mocna, metalowa konstrukcja; regulowany ogranicznik formatu; łatwy do 
opróżnienia pojemnik na konfetti; dziurkuje do 30 kartek; min. 3 lat gwarancji 

Dziurkacz  Rapid lub 
równoważny 

mocny, wygodny z ergonomiczną dźwignią ułatwiającą dziurkowanie dużych plików; 
dźwignia posiada blokadę ułatwiającą przechowywanie; metalowy, regulowany 
ogranicznik formatu; duży, łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti; dziurkuje na dwie 
dziurki  do 65 kartek; 5 lat gwarancji. Przykładowy rysunek

tylko w 
przypadku 

równoważności

Etykiety 
samoprzylepne cięte

uniwersalne do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek, doskonała jakość, 
podczas wydruku klej spod etykiety nie wydostaje się do drukarki, opakowanie zawiera 
100 arkuszy; format arkusza A4; liczba etykiet na arkuszu 12; wymiar etykiety 
105x48mm

opk.



21 op. 2

22 Folia do laminacji op. 1

23 10

24 10

25 folia termiczna 1

26 szt. 200

27 szt. 200

28 szt. 300

29 20

30 20

31 20

32 plastikowy, rozmiar  22mm, kolor niebieski szt. 100

Etykiety 
samoprzylepne cięte

uniwersalne do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek, doskonała jakość, 
podczas wydruku klej spod etykiety nie wydostaje się do drukarki, opakowanie zawiera 
100 arkuszy; format arkusza A4; liczba etykiet na arkuszu 16; wymiar etykiety 
105x37mm

format A5, 100mic, op. 100 szt. 

Folia do 
laminowania

antyst. 80X120mm 100mic. pakowane po  100 kart opk.

Folia do 
laminowania

antyst. A4 100mic.pakowane po 100 kart opk.

folia laminacyjna ;  format A4 200mic. (opk. 100ark) opk.

Foliopis  końcówka   
 0,4mm  rozm.”S”

uniwersalny, niezmywalny pisak do pisania po wszystkich gładkich powierzchniach jak 
szkło, porcelana, klisze fotograficzne, folie do rzutników. Do opisywania płyt CD i DVD 
z atramentem wodoodpornym z formułą DRY SAFE, bezzapachowy,  kolor: niebieski, 
czarny, czerwony, zielony po 50 szt..

Foliopis  końcówka   
 0,6mm  rozm.”F”

uniwersalny, niezmywalny pisak do pisania po wszystkich gładkich powierzchniach jak 
szkło, porcelana, klisze fotograficzne, folie do rzutników. Do opisywania płyt CD i DVD 
z atramentem wodoodpornym z formułą DRY SAFE, bezzapachowy,  kolor: niebieski, 
czarny, czerwony, zielony po 50 szt..

Foliopis  końcówka   
0,8- 1,0mm  
rozm.”M”

uniwersalny, niezmywalny pisak do pisania po wszystkich gładkich powierzchniach jak 
szkło, porcelana, klisze fotograficzne, folie do rzutników. Do opisywania płyt CD i DVD 
z atramentem wodoodpornym z formułą DRY SAFE, bezzapachowy,  kolor: niebieski, 
czarny, czerwony, zielony po 75 szt.

Foliopisy z   
końcówką 0,4 mm  
rozm.”S” kpl. 4 
kolory

uniwersalny, niezmywalny pisak do pisania po wszystkich gładkich powierzchniach jak 
szkło, porcelana, klisze fotograficzne, folie do rzutników. Do opisywania płyt CD i DVD 
z atramentem wodoodpornym z formułą DRY SAFE, bezzapachowy,  (4 podstawowe 
kolory: niebieski, czarny, czerwony, zielony).

kpl.

Foliopisy z   
końcówką 0,7 mm  
rozm.”F” kpl. 4 kol.

uniwersalny, niezmywalny pisak do pisania po wszystkich gładkich powierzchniach jak 
szkło, porcelana, klisze fotograficzne, folie do rzutników. Do opisywania płyt CD i DVD 
z atramentem wodoodpornym z formułą DRY SAFE, bezzapachowy,  (4 podstawowe 
kolory: niebieski, czarny, czerwony, zielony).

kpl.

Foliopisy z   
końcówką 1,0 mm  
rozm.”M” kpl. 4 kol.

uniwersalny, niezmywalny pisak do pisania po wszystkich gładkich powierzchniach jak 
szkło, porcelana, klisze fotograficzne, folie do rzutników. Do opisywania płyt CD i DVD 
z atramentem wodoodpornym z formułą DRY SAFE, bezzapachowy,  (4 podstawowe 
kolory: niebieski, czarny, czerwony, zielony).

kpl.

Grzbiet do 
bindowania X X



33 plastikowy,  rozmiar 6 mm; kolor czarny szt. 10

34 plastikowy,  rozmiar 8 mm; kolor czarny szt. 10

35 plastikowy,  rozmiar 10 mm; kolor czarny szt. 10

36 plastikowy,  rozmiar 12 mm; kolor czarny szt. 10

37 plastikowy,  rozmiar 22 mm; kolor czarny szt. 10

38 plastikowy, 14mm a'100szt. niebieski szt. 500

39 plastikowy, 10mm a'100szt. niebieski szt. 400

40 plastikowy, 12mm a'100szt. niebieski szt. 500

41 plastikowy, 6mm a'100szt. niebieski szt. 500

42 plastikowy, 8mm a'100szt. niebieski szt. 300

43 szt. 100

44 szt. 550

45 Gumka recepturka 20

46 Igły introligatorskie szt. 200

47 Kalka ołówkowa 152

48 szt. 100

49 szt. 50

50 Klej introligatorski szt. 10

grzbiety do 
bindowania X X
grzbiety do 
bindowania X X
grzbiety do 
bindowania X X
grzbiety do 
bindowania X X
grzbiety do 
bindowania X X
Grzbiety do 
bindowania X X
Grzbiety do 
bindowania X X
Grzbiety do 
bindowania X X
Grzbiety do 
bindowania X X
Grzbiety do 
bindowania X X

Grzbiety wsuwany 
do 30 kartek 
niebieski

Grzbiet zaciskowy do oprawiania dokumentów formatu A4 bez potrzeby ich 
dziurkowania. Wysokość wypełnienia: ok. 30 kartek. X

Gumka do ścierania 
wielofunkcyjna

dwustronna: przeznaczona do wymazywania pisma ołówka oraz długopisu;  czerwony 
usuwa ołówek, niebieski-tusz. Wymiar ok. 57x19x8mm

elastyczna, średnica 25mm długość 4 cm; opakowanie 0,5kg opk.

Do szycia książek, długości 152 mm z podłużnym uchem. X

powlekana woskiem; o dużej intensywności zabarwienia, do wielokrotnego użytku, kolor 
fioletowy; format A4; opk. 100 szt. opk.

Kieszonki  na 
identyfikator

wykonane z elastycznej, przezroczystej folii z wycięciem do założenia paska z klipsem, 
otwarta z góry wym. ok.110x60mm X

Klej biurowy w 
sztyfcie, 

przeznaczony do klejenia papieru,  kartonu, zdjęć, tekstyliów, nie zawierający 
rozpuszczalników, nietoksyczny, niebrudzący, bezzapachowy, o pojemności 15g.

Klej uniwersalny przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, 
betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest PZH.  Klej  
w postaci gotowej do użycia w opakowaniu 1kg.



51 klej w płynie szt.

52 klej w sztyfcie szt.

53 klips biurowy op 2

54 klips biurowy op 7

55 klips biurowy op 2

56 2

57 op 3

58 koperta  B4 szt.

59 Koperta C5 szt.

60 Koperta C4 szt.

61 Koperta B5 szt.

62 Koperta C3 szt. 250

63 Koperta C6 szt.

64 Koperta B4 szt.

65 Koperta B4 szt.

transparentny klej w płynie do klejenia papieru,tektury i fotografii; ma posiadać aplikator 
 który  zapewnia precyzyjną aplikację jest ekonomiczny i łatwy w stosowaniu; nie 
rozlewa się, nie zawiera rozpuszczalników; pojemność 40 g

2 100

wysokiej jakości bezbarwny i bezwonny,nietoksyczny, nie zawiera kwasów ani 
rozpuszczalników; przeznaczony do papieru,fotografii, tektury i tkanin; posiada 
certyfikaty ASTM oraz EN71; 3 lata gwarancji, sztyft 35g

8 050

Metalowy – odporny na odkształcenia; galwanizowany; kolor czarny, rozmiar 32 mm; 
pakowane po  12 szt X X

Metalowy – odporny na odkształcenia; galwanizowany; kolor czarny, rozmiar 41 mm;  
pakowane po 12 szt X X

Metalowy – odporny na odkształcenia; galwanizowany; kolor czarny, rozmiar 19 mm; 
pakowane po 12 szt X X

Klips do 
identyfikatorów

metalowa żabka z paskiem; pasek  z mocnego przezroczystego  tworzywa; metalowy  
zatrzask; pakowane po 100 szt. opk. X

Klipsy do 
archiwizacji akt

Plastikowe klispy (wąsy) do archiwizacji dokumentów - jednorazowe łączenie 
dokumentów o grubość o do 50mm. - rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza - 
możliwość dokładania kolejnych kartek Sposób stosowania: Po przełożeniu przez 
przedziurkowany plik kartek i założeniu podłużnego paska mocującej wąsy 
przekłada się przez plastikowe zaczepy, które zapobiegają otwieraniu zapięcia. . 
Pakowane po 100 szt

brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 60 310 X

brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 100 250 X

brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 50 250 X

brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 100 310 X

brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; X

biała, gładka, samoklejące z paskiem – HK; 506 250 X

biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 2 000 X

o powiększonej pojemności z rozszerzonymi bokami i dnem; brązowa gładka,  
samoklejące z paskiem – HK; 20 000 X



66 Koperta B5 szt.

67 szt.

68 szt.

69 Koperta C3 szt. 200

70 Koperta C4 szt.

71 Koperta C4 szt. 500

72 Koperta c5 szt.

73 Koperta C6 szt.

74 Koperta C6 szt.

75 Koperta DL szt.

76 szt.

77 szt.

78 Korektor w płynie szt. 52

79 Korektor w taśmie szt. 50

80 20

biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 5 000 X

Koperta bezpieczna 
z kieszonką

do przekazywania np. pieniędzy z dodatkową, przezroczystą kieszenią na 
dokumenty; z folii LDPE; mikrodruk umieszczony na zgrzewach; zabezpieczona taśmą 
samolakującą chroniącą przed otwarciem mechanicznym, termicznym i chemicznym; 
wymiar ok.175x280 mm (SK1)

15 000 X

Koperta bezpieczna 
z kieszonką

do przekazywania np. pieniędzy z dodatkową, przezroczystą kieszenią na 
dokumenty; z folii LDPE o grubości 50um; mikrodruk umieszczony na zgrzewach; 
zabezpieczona taśmą samolakującą chroniącą przed otwarciem mechanicznym, 
termicznym i chemicznym; wymiar ok. 235x330 mm (SK2)

5 000 X

biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK; X

biała gładka,  samoklejąca z paskiem – HK; 1 000 X
o powiększonej pojemności z rozszerzonymi bokami i dnem; brązowa gładka,  
samoklejące z paskiem – HK; X

biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK; Klejona na krótszym boku 2 000 X

biała, gładka, samoklejące SK; z okienkiem w prawym dolnym rogu; 10 000 X

biała, gładka, samoklejące z paskiem – HK; ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 10 000 X

biała, gładka, samoklejące z paskiem – HK; 2 100 X

Koperta ochronna 
B4

wyściełana folią bąbelową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące z 
paskiem wymiar zewnętrzny ok.250x350mm wym. wewn.ok.230x340mm 2 000 X

Koperta ochronna 
B5

wyściełana folią bąbelową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące z 
paskiem wymiar zewnętrzny 200x275mm wym. wewn.180x265mm 3 000 X

ekologiczny, na bazie wody; bezzapachowy nie zawierający rozpuszczalników; 
aplikator w gąbce zapewniającą równomierne i precyzyjne nanoszenie płynu o  poj.20 
ml

z przezroczystą obudową umożliwiającą kontrolę zużycia taśmy; obudowa 
zakończona osłonką na zawiasie chroniącą taśmę; taśma o szerokości 4,2mm i 
długości 10m; korektor posiada karbowaną górną część obudowy ułatwiającą 
odpowiednie trzymanie korektora; okres przydatności 3 lata; oznaczenie producenta, 
długość taśmy oraz kraj pochodzenia na obudowie.

Koszulka  aktowa do 
segregatora  A4 z 
boczną klapką

sztywna,wykonana z gładkiej folii polipropylenowej, opk.10szt opk. X



81 koszulki foliowe op. 12

82 koszulki foliowe  op. 101

83 Kredki 10

84 10

85 Lak do pieczęci szt. 200

86 Linijka 20 cm szt. 210

87 linijka 30 cm szt. 310

88 Linijka 50 cm szt. 105

89 op. 1

90 Marker CD szt. 10

91 20

92 Marker olejowy szt. 30

93 Marker permanentny szt.

94 Marker permanentny szt. 10

95 paski skoroszytowe z metalowymi  wąsami i listewką dociskową; pakowane po 25 szt

do przechowywania dokumentów w formacie A4,otwierane z gór, wykonane z folii PP 
groszkowej;  Multiperforowane- pasujące do każdego segregatora. Pakowane po 100 szt X

do przechowywania dokumentów w formacie A5, antystatyczne, otwierane z gór, 
wykonane z folii PP groszkowej;  Multiperforowane- pasujące do każdego segregatora. 
Pakowane po 100 szt

X

 typu bambino kpl 12 kol. opk.

Kredki ołówkowe      
  kpl 12 szt

ołówkowe kpl 12 szt opk.

do zabezpieczenia i znakowania przesyłek, dokumentów; pałeczka 50gr

wykonane z najwyższej jakości polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki; zaokrąglone 
rogi; X

wykonane z najwyższej jakości polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki; zaokrąglone 
rogi; X

wykonane z najwyższej jakości polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki; zaokrąglone 
rogi; X

Magnesy do tablic 
suchościeralnych

powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem, mix kolorów;  średnica 30mm; 
opakowanie 10 szt X

dwustronny, permanentny do pisania po każdej powierzchni. doskonały do opisywania 
płyt CD/DVD i folii; dwa rodzaje końcówek: grubość linii pisania F- ok.0,7mm oraz EF 
ok. 0,4mm; kolor: czarny

Marker do tablic 
suchościernych  

Przeznaczony do pisania i wykonywania oznaczeń na tablicach suchościeralnych, bez 
dodatku octanu butylu; system CAP OFF; możliwość ponownego napełnienia; 
zestaw 4 markerów w podstawowych kolorach (czarny, czerwony, zielony,niebieski) + 
gąbka. Grubość linii pisania 1,5- 3mm

opk.

permanentny; szybkoschnący, odporny na ścieranie, do znakowania powierzchni 
szorstkich i gładkich; okrągła końcówka; grubość końcówki ok. 2,8mm; kolor biały, 
czarny, srebrny po 10 szt

trwały, niezmywalny atrament na bazie alkoholu; nietoksyczny; do pisania po metalu, 
szkle, plastiku, papierze itp; końcówka okrągła o grubości pisania 1,5-3mm. 
Kolor:czerwony-200szt; zielony -100 szt; niebieski- 100szt;  czarny – 620szt.

1 020

do pisania po: metalu, plastiku, gumie, papierze, drewnie; szybkoschnący;  końcówka 
ścięta o szerokości pisania  1-4mm; kolor czarny

Mechanizm 
skoroszytowy

opk. 1 004 X X



96 naboje do piór 5

97 z gąbką do nasączania wodą; średnica ok. 60mm szt. 30

98 60

99 100

100 Notes kostka szt. 50

101 Notes kostka szt. 50

102 notes kostka szt. 10

103 szt. 5

104 Nożyczki szt. 110

105 Nóż do kopert długość 19 cm, rękojeść pokryta tworzywem sztucznym szt. 4

106 szt. 7

107 op. 1

108 20

109 20

110 Ołówek szt.

111 Ołówek z gumką szt. 100

112 Papier kancelaryjny ryza 1

113 Papier pakowy kg

długie dostosowane do wszystkich typów piór Waterman, pakowane po 8 szt; kolor 
czarny opk X

Nawilżacz – 
maczałka X X

Notes  
samoprzylepny 

12 bloczków po 100 kartek,  wymiar ok.38x51mm kpl.

Notes  
samoprzylepny 

 bloczek 100 kartek, wymiar ok.76 x76 mm bl.

klejone karteczki w kolorach pastelowych; foliowane; wymiar ok.83x83x50mm, 

klejone  karteczki białe; foliowane; wymiar ok.83x83x50mm, 

Nieklejony (wkład uzupełniający),  pastelowe kolory;  foliowany; wymiar  
ok.83x83mm, wysokość 75mm

notes kostka 
kolorowa

nieklejone ekologiczne karteczki w pojemniku wykonanym z przezroczystego 
tworzywa; w pastelowych kolorach; foliowane; wymiar ok.83x83mm, wysokość 
75mm; wymiary zewnętrzne pojemnika: ok. 92x92x82mm

Ostrze ze stali nierdzewnej o długości 21 cm, ergonomiczne wyprofilowana rękojeść 
z niełamliwego plastiku.

Numerator 
automatyczny marki 
Reiner B6K (lub 
równoważny) 

mocna, niezawodna obudowa, plastikowy ergonomiczny uchwyt; metalowa czcionka, 
wysokość cyfr 4,5 mm; 

Obwoluta – 
ofertówka  A4

wykonana z przezroczystego PCV, zgrzana w literę L,  wycięcie na palec; pak. po 
100szt. X

Okładka  do 
bindowania 

kartonowa, skóropodobna ok. 300g/m², format A4, kolor granatowy; pakowane po 100 
szt. opk. X

Okładka do 
bindowania 

przezroczysta, grubość 200mic., format A4, pakowane po 100 szt. opk. X

wykonany z mocnego drzewa cedrowego; grafit klejony na całej długości, odporny na 
złamania twardość rysika HB 3 000

wykonany z mocnego drzewa cedrowego; grafit klejony na całej długości, odporny na 
złamania twardość rysika HB

w kratkę, format A4; gramatura min. 60g/m2; opk.500ark. X
makulaturowy o szarobrązowej barwie, stosowany do pakowania artykułów 
przemysłowych. gramatura min. 70g/m 2 wymiar 100x130cm 1 015 X



114 Pinezki kołeczki do tablic korkowych kolorowe; 5 kolorów w opakowaniu;  pakowane po 100szt 50

115 Pinezki op. 3

116 Pisak biurowy szt.

117 Pisak biurowy 10

118 Plastelina 12 kol 150

119 szt. 4

120 szt. 4

121 Poduszka do stempli szt. 102

122 Poduszka do stempli szt. 20

123 poduszka do stempli szt. 1

124 Poduszka do stempli szt. 100

125 op 5

126 op 2

opk.

srebrne, opk. 50 szt.

z tuszem na bazie wody, do stosowania na różnych rodzajach papieru,  kolory: 
czerwony-600 szt, zielony-100szt, niebieski-100szt, czarny-100szt. 1 000

z tuszem na bazie wody, do stosowania na różnych rodzajach papieru, komplet  w 
podstawowych 4 kolorach: czerwony, zielony, niebieski, czarny. kpl.

opk. X
Płyn do zmywania 
tablic 
suchościernych

z atomizerem, poj.200ml

podajnik do taśmy 
biurowej

do taśmy klejącej 24mmx33m; stabilny, antypoślizgowa podstawa i obciążenie 
zapobiegające przesuwanie się oraz metalowy nożyk ułatwiający odcinanie taśmy. 
Łatwy i wygodny sposób wymiany taśmy.

nienasączona, uniwersalna,  wym. ok. 150x96 (nr.1)

nienasączona, uniwersalna,  wym. ok. 90x50 (nr.3)

 nasączona tuszem koloru czarnego; wymiar ok.70x110mm

nienasączona, uniwersalna,  wym. ok. 117x70 (nr.2)

Przekładki do 
segregatora

format A5, 10 kart plastikowych z folii polipropylenowej PP; przekładki w 5 
kolorach z kartą informacyjno – opisową, multiperforowane, 

Przekładki do 
segregatora

format A4, 10 kart plastikowych z folii polipropylenowej PP; przekładki z kartą 
informacyjno – opisową, multiperforowane, 



127 szt. 5

128 szt. 210

129 Segregator  A5 szt. 100

130 Segregator A-4 szt.

131 Segregator A-4 szt. 110

132 Segregator A-4 szt. 20

133 szt. 700

134 szt.

135 Skoroszyt zaciskowy szt. 20

Przybornik na biurko 

wykonany z metalowej siatki; powlekany czarnym lakierem; 1 komora na drobne 
akcesoria biurowe(gumki,spinacze), 1 komora na art. piśmiennicze; 1 komora na 
karteczki; posiada gumowe nóżki; wymiar 205x103x98mm

Rozszywacz do wszystkich typu  zszywek, mechanizm blokujący ostrza, X

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), 
grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m2; dźwignia wysokiej jakości z 
dociskiem; dolna krawędź okuta; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta 
grzbietowa; 2 lata gwarancji na mechanizm; wym.255x235x75mm; szerokość grzbietu 
75 mm, mix kolorów

X

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), 
grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m2; dźwignia wysokiej jakości z 
dociskiem; dolna krawędź okuta; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta 
grzbietowa; 2 lata gwarancji na mechanizm; wym. 285X320; szerokość grzbietu 75.mm, 
mix kolorów

1 070 X

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), 
grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m2; dźwignia wysokiej jakości z 
dociskiem; dolna krawędź okuta; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta 
grzbietowa; 2 lata gwarancji na mechanizm; wym. 285X320; szerokość grzbietu 50 mm, 
mix kolorów

X

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), 
grubość kartonu: 1,9mm gramatura kartonu: 1170g/m2; czteropierścieniowy mechanizm; 
wym. 265X320; szerokość grzbietu 35 mm, mix kolorów

X

Skoroszyt  
plastikowy A4

przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w dwustronnie zapisywany 
 pasek brzegowy z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora X

Skoroszyt karton A4 
z fałdą 

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej, wewnątrz metalowy wąs umieszczony w 
dodatkowym pasku tektury zwiększającym jego wytrzymałość. Gramatura 350/m2 5 000 X

umożliwia przechowywanie i przenoszenie dokumentów bez potrzeby ich dziurkowania, 
zacisk utrzymuje 1-30 kartek; 5 lat gwarancji na siłę docisku; przednia okładka 
przezroczysta, tylna – kolorowa; format A4

X



136 szt.

137 szt.

138 szt.

139 szt.

140 skoroszyty z listwą szt.

141 skorowidz szt. 5

142 Skorowidz szt. 200

143 Skorowidz szt. 100

144 Spinacz szt.

145 Spinacz op. 200

146 Spinacz metalowy krzyżowy wysokość 41 mm w op. 50 szt op. 300

147 Spinacz metalowy okrągły 50 mm op.100 szt op.

148 Stojak na pieczątki szt. 10

149 Stojak na pieczątki szt. 5

150 Sznurek pakowy szpula 100

151 Szufladki na biurko szt. 10

Skoroszyt oczko  
karton  A4 1/2

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej, wewnątrz metalowy wąs; wyposażony w 
oczka umożliwiające wpięcie do segregatora; okładka wykonana do połowy; Gramatura 
350/m2

2 000 X

Skoroszyt zawieszka 
karton  A4 1/2

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej, wewnątrz metalowy wąs; wyposażony w 
zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka wykonana do połowy; 
Gramatura 350/m2

5 000 X

Skoroszyt zawieszka 
karton pełny A4

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej, wewnątrz metalowy wąs; wyposażony w 
zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka pełna; Gramatura 350/m2 5 000 X

Skoroszyt oczko 
karton pełny A4 

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej, wewnątrz metalowy wąs; wyposażony w 
oczka umożliwiające wpięcie do segregatora; okładka pełna; Gramatura 350/m2 2 000 X

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej, wewnątrz metalowy wąs umieszczony w 
dodatkowym pasku tektury zwiększającym jego wytrzymałość. Gramatura 350/m2 5 200 X

Szyte w twardej, wytrzymałej i lakierowanej oprawie, wyposażone w tłoczony indeks, 
kartki w kratkę, format A4, ilość kartek 96

w twardej, wytrzymałej i lakierowanej oprawie; szyte,wyposażone w tłoczony indeks; 
kartki w kratkę; format 2/3 A4; liczba kartek 96

w twardej, wytrzymałej i lakierowanej oprawie; szyte,wyposażone w tłoczony indeks; 
kartki w kratkę; format A5; liczba kartek 96

trójkątny,galwanizowany, posiadający wygięty nosek ułatwiający spinanie dokumentów. 
Rozmiar 28mm Opakowanie zawiera 100 szt 5 050 X X

okrągły,galwanizowany, posiadający wygięty nosek  ułatwiający spinanie dokumentów. 
Rozmiar 28mm Opakowanie zawiera 100 szt X X

X X

1 100 X X

jednopoziomowy, na 8 pieczątek z uchwytem; wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego i metalu. X

dwupoziomowy, na 16 pieczątek z uchwytem; wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego i metalu. X

jutowy, szary z materiałów z pochodzenia naturalnego – roślinnego; grubość:ok 2mm; 
waga: 250 g; długość ok. 270 metrów.

polistyrenowa, przezroczysta, trwała, solidna, posiadająca miejsce na umieszczenie 
etykiet. Mix kolorów. Kompatybilna - możliwość łączenia szufladek w pionie oraz 
kaskadowo. Wymiary: ok.346x254x60mm.   



152 Taśma  pakowa szt.

153 Taśma  pakowa szt. 620

154 szt. 20

155 szt. 20

156 Taśma klejąca 17

157 Taśma klejąca rolka

158 Teczka do podpisu szt. 105

159 Teczka papierowa szt.

160 Teczka plastikowa szt. 100

161 Teczka skrzydłowa szt. 100

162 Teczka z gumką szt. 40

163 szt. 210

mocna taśma polipropylenowa z kauczukowym klejem syntetycznym hot melt. Trwale 
łącząca sklejane elementy. Idealna do pakowania i uszczelniania kartonów. Szara  szer. 
50mm dług. 66 mb

2 160 X

Mocna taśma polipropylenowa z kauczukowym klejem syntetycznym hot melt. Trwale 
łącząca sklejane elementy. Idealna do pakowania i uszczelniania kartonów. 
Przezroczysta; szer. 50mm dług. 66mb

X

Taśma dwustronnie 
klejąca 

uniwersalna; do mocowania wykładzin podłogowych, elementów metalowych, 
drewnianych i prac dekoracyjnych; odporna na światło i starzenie kleju, o dużej 
odporności na działanie środków zmiękczających, odporna na działanie wysokich 
temperatur; wymiar 25mx50mm.

X

Taśma dwustronnie 
klejąca 

bez podkładu, świetnie nadająca się do przyklejania zdjęć albumowych, wydruków oraz 
drobnych napraw wymagających sklejenia lub łączenia; wymiar 12mmx6,3m na 
podajniku.

X

przeźroczysta, o dużej sile przylegania do papieru;idealnie przeźroczysta, 
bezwonna,wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie 
zawierająca rozpuszczalników organicznych, stabilna substancja klejąca odporna na 
działanie światła, wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie, zastosowanie w 
szerokim zakresie temperatur, dług. 20mb szer. 24 mm; pakowane po 6 szt.

opk X

przeźroczysta, o dużej sile przylegania do papieru;idealnie przeźroczysta, 
bezwonna,wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie 
zawierająca rozpuszczalników organicznych, stabilna substancja klejąca odporna na 
działanie światła, wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie, zastosowanie w 
szerokim zakresie temperatur, dług. 30mb szer. 24 mm; pakowane po 6 szt.

10 000 X

o fakturze skóry, okładka wykonana z tektury; posiadająca 20 przegródek ułatwiających 
umieszczenie dokumentów; specjalne otwory na stronach pozwalają kontrolować, 
grupować oraz odnajdować dokumenty. Wymiar ok.245x343mm

Wiązana, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed 
wypadnięciem. Gramatura 350/m². Format A4. grubość przechowywania 
dokumentów do 30 mm

51 600

wiązana wykonana z przezroczystego PCV, w formacie A-4, mix kolorów X
format A4; z twardej tektury ok.2mm; Zamykana na  rzepem szerokość grzbietu 40mm; 
mix kolorów X

wykonana z kartonu o gram.  400g/m2 ; trzy wewnętrzne skrzydła; elastyczna gumka 
chroniąca zawartość przed wypadnięciem; pokryta lakierem drukarskim o wysokim 
połysku

Temperówka 
metalowa

dwuotworowa, posiadająca hartowane , nierdzewne ostrza precyzyjnie połączone z 
obudową.



164 Tusz do pieczątek szt. 806

165 Tusz do pieczątek szt. 20

166 szt. 7

167 Wkład szt.

168 Wkład żelowy do długopisu wycenionego w pozycji  14; kolor czarny szt. 50

169 Wkład żelowy do długopisu wycenionego w pozycji 15, kolor czerwony szt. 10

170 szt. 65

171 Zakreślacze 310

172 szt. 10

173 Zeszyt szt. 505

174 Zeszyt szt. 305

175 Zeszyt szt. 300

176 Zeszyt szt. 500

177 zszywacz szt. 112

tusz wodny do papieru i dokumentów, do stempli ręcznych i automatów 
samokopiujących, do stempli z gumową i polimerową płytką stemplującą, w buteleczce z 
wygodnym dozownikiem, poj. 25ml kolor; kolor: czarny -200 , niebieski-200 ,zielony-
100 ,czerwony-250 , fioletowy- 50.

olejowy; do stempli z metalową płytką stemplującą; poj. 25ml;  kolor czarny.

Tuszownica w kolorze tuszu czarnym do numeratora wycenionego w pozycji  106.

do długopisu typu ZENITH adekwatny do wyżej wycenionego. W czterech kolorach 
niebieski-600, czarny -100, czerwony-200, zielony -100. 1 000

X

X

Zakładki indeksujące Papierowe. 4 kolory fluorescencyjne, wym. 20x50mm. Opakowane 4x50 szt. X

fluorescencyjne do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny, nie 
rozmazujący się; profilowany klips ułatwia zdejmowanie skuwki; końcówka ścięta; 
grubość linii pisania 1-5 mm;  kpl 4 szt kolory: żółty, niebieski, zielony, różowy.

kpl.

Zestaw trzech półek 
na dokumenty

trzy poziomowa z możliwością wysuwania szuflad do przodu; otwarta na krótszej 
krawędzi; wykonana z metalowej siatki; format A4; wymiar 260x350x290mm;  kolor 
czarny, Przykładowy rysunek

miękka okładka; format A5; liczba kartek 60 w kratkę; papier do pisania min. 60g/m2. X

miękka okładka; format A5; liczba kartek 96 w kratkę; papier do pisania min. 60g/m2. X

miękka okładka; format A5; liczba kartek 16 w kratkę; papier do pisania min. 60g/m2. X

miękka okładka; format A5; liczba kartek 32 w kratkę; papier do pisania min. 60g/m2. X

ergonomiczny kształt, technologia FlatClinch umożliwiająca zszywanie na płasko co 
redukuje powierzchnię zajmowanych dokumentów nawet do 30%; do użytku biurowego; 
zszywa do 30 kartek;  min. 3 lata gwarancji.



178 Zszywacz szt. 3

179 zszywki op. 7

180 zszywki op. 7

181 zszywki op. 7

182 zszywki op. 7

183 zszywki op. 7

184 zszywki op.

185 szt. 107

Razem wartość brutto zł.

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

systemem ładowania zszywek od przodu, zasobnik zszywek na 100 szt; na zszywki 
23/6,23/8,23/10,23/13,23/15; zszywa maksymalnie do 100 arkuszy- zszywanie 
zamknięte; głębokość zszywania do 72mm;  min. 3 lata gwarancji 

Wysokiej jakości zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości  typ 
23/10 mm; zszywają do 60 kartek, opk. 1000 szt X
Wysokiej jakości zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości  typ 
23/15 mm; zszywają do 110 kartek,  opk. 1000 szt X

Wysokiej jakości zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości  typ 23/8 
mm; zszywają do 40 kartek, opk. 1000 szt X
Wysokiej jakości zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości  typ 23/6 
mm; zszywają do 30 kartek, opk. 1000 szt X
Wysokiej jakości zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości  typ 
23/13 mm; zszywają do 90 kartek , opk. 1000 szt X

Wysokiej jakości, stalowe, galwanizowane typ 24/6 mm, opk. 1000 szt 3 300 X

zwilżacz 
glicerynowy do 
palców

nawilżacz na bazie gliceryny, ułatwia liczenie, nie pozostawia tłustych plam na papierze; 
nietoksyczny; podstawa antypoślizgowa; pojemność 20 ml.

X – wykonawca nie ma obowiązku wypełnienia pola

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