
Formularz kalkulacji cenowej

Opis przedmiotu zamówienia ilość

1 2 3 3 4 5 6 7 8

1. Blok do Flipchartu szt. 3

2. Brulion szt. 900

3. Brulion  szt. 100

4. Cienkopis 400

5. Datownik  mini na automacie, samotuszujący,  wysokość cyfr/ liter: 4mm; data w wersji ISO, tusz  w kolorze czarnym szt. 200

6. Deska z klipsem format A4; sztywna podkładka do pisania z dodatkową okładką, sprężysty mechanizm zaciskowy, z miejscem na długopis szt. 50

7. Długopis szt.

8. Długopis szt. 50

9. Długopis szt.    

10. Dratwa  nici lniane, szare, nabłyszczane, szpula 0,5  kg szt. 500

11. Dziurkacz szt. 5

12. Dziurkacz  szt. 400

13. szt. 2

14. Folia do laminowania 30

15. Folia do laminowania 30

16. Grzbiety wsuwany szt. 200

17. Grzbiety wsuwany szt. 200

18. dwustronna: przeznaczona do wymazywania pisma ołówka oraz długopisu;  czerwony usuwa ołówek, niebieski-tusz. Wymiar 57x19x8mm szt. 500

19. Gumka recepturka 30

Załącznik nr 5 do siwz

LP
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Nazwa/ 
typ/rodzaj/ 

model 
oferowanego 
artykułu *

Nazwa 
producenta

j.m.
cena jedn. 
brutto zł

wartość brutto  zł 
(kol. 6x7)

gładki,  format B1;  ilość arkuszy 50.

 format A4; 96 kartek w kratkę.

 format A4; 192 kartki w kratkę.

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

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,  czerwony,  zielony,  czarny
20 000

automatyczny, korpus klasyczny wykonany z tworzywa sztucznego z niklowym klipsem; obudowa  dzielona  niklowaną obrączką,  wymienny 
wkład wielkopojemnościowy

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

2 600

metalowy; na 4 dziurki; ok. 25 kartek (+/-10%)  z ogranicznikiem formatu,  antypoślizgową podstawą; min. 3 lat gwarancji

na 2 dziurki; metalowa konstrukcja; regulowany ogranicznik formatu; łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti; dziurkuje do 30 
kartek(+/- 10%); 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 kartek); 5 lat gwarancji. Przykładowy rysunek

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

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

Grzbiet zaciskowy do oprawiania dokumentów formatu A4 bez potrzeby ich dziurkowania. Wysokość wypełnienia: ok. 30 kartek (+/-
10%)

X

Grzbiet zaciskowy do oprawiania dokumentów formatu A4 bez potrzeby ich dziurkowania. Wysokość wypełnienia: ok. 60 kartek. (+/-
10%)

X

Gumka do ścierania 
wielofunkcyjna

elastyczna, średnica 60mm polowa obwodu 100mm(+/- 10%); opakowanie 1kg opk.



20. Kalka ołówkowa 10

21. Klej introligatorski szt. 20

22. Klej introligatorski szt. 10

23. klej w płynie szt.

24. klej w sztyfcie szt.

25. klips biurowy Metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 32 mm; pakowane po  12 szt op 30

26. klips biurowy Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 41 mm;  pakowane po 12 szt op 30

27. klips biurowy Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 25 mm; pakowane po 12 szt op 30

28. klips biurowy Metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 19 mm; pakowane po 12 szt op 30

29. op 10

30. kołonotes format A7; oprawa miękka, kartki w kratkę; ilość kartek 60. szt. 20

31. kołonotes format A4; oprawa miękka, kartki w kratkę; ilość kartek 80. szt. 20

32. koperta  B4 szt.

33. Koperta C5 szt.

34. Koperta C3 szt.

35. Koperta C6 szt.

36. Koperta B4 szt.

37. Koperta B4 szt.

38. Koperta B5 szt.

39. szt.

40. szt.

41. Koperta C4 szt.

42. Koperta DL szt.

kolor niebieski/filoletowy,  format A4; opk. 100 szt. opk.

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.

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 250g.

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 1 000

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

6 000

X

X

X

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; 50 000

brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 70 000

brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 2 000

biała, gładka, samoklejące z paskiem – HK; 3 000

biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 4 000

o powiększonej pojemności z rozszerzonymi bokami i dnem; brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 6 000

biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 5 000

Koperta 
bezpieczna

 z dodatkową, przezroczystą kieszenią na dokumenty; z folii LDPE; zabezpieczona taśmą samolakującą K70; 
wymiar zewn. ok.155x245 mm (+/- 10%)

5 000

Koperta 
bezpieczna z 
kieszonką

 z dodatkową, przezroczystą kieszenią na dokumenty; z folii LDPE; zabezpieczona taśmą samolakującą B4; 
wymiar zewn. ok.255x375 mm (+/- 10%)

1 100

biała gładka,  samoklejąca z paskiem – HK; 4 000

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



43. Koperta ochronna  szt.

44. Kredki 10

45. 10

46. Linijka 20 cm wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki; szt. 200

47. linijka 30 cm wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki; szt. 200

48. Linijka 50 cm wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki; szt. 200

49. op. 2

50. Marker CD szt. 600

51. Marker permanentny szt.

52. Masa mocująca op 5

53. Notes  samoprzylepny bloczek 100 kartek, wymiar 76 x76 mm 300

54. Notes kostka szt. 200

55. Nożyczki szt. 500

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

57. Papier – karton 50

58. Papier – karton 50

59. Papier – karton 20

60. Pinezki op. 400

61. Pisak biurowy z tuszem na bazie wody, do stosowania na różnych rodzajach papieru,  kolory: czerwony, zielony,  niebieski, czarny szt. 600

62. Pisak biurowy 200

63. Poduszka do stempli okrągła do stempli  metalowych; średnica 140mm (+/- 10%) szt. 5

64. szt. 300

65. Segregator A-4 szt. 600

66. szt.

67. szt.

68. szt.

69. szt.

wyściełana folią bąbelową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące z paskiem wymiar zewnętrzny 
ok.370x480mm wym. wewn.ok.350x470mm (+/-5%) (K/20)

2 000

 typu bambino kpl 12 kol. opk.

Kredki ołówkowe        
kpl 12 szt

ołówkowe kpl 12 szt opk.

X

X

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(.0,7mm) oraz EF (0,4mm); kolor: czarny

do pisania po: metalu, plastiku, gumie, papierze, drewnie; szybkoschnący;  końcówka ścięta; kolor czarny DONAU BIELLA 1 000

do mocowania papieru na wszelkich powierzchniach; do  wielokrotnego użycia; łatwa do usunięcia,  nie pozastawia śladów; zastępuje 
pinezki. Opakowanie 50 g.

bl.

klejone karteczki w kolorach pastelowych; foliowane; wymiar 83x83x50mm

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

Numerator 
automatyczny marki 
Reiner B6K (lub 
równoważny)

format A3; 200g/m2; białość 168 CIE; opakowanie 250 arkuszy opk.

format A4; 200g/m2; białość 168 CIE; opakowanie 250 arkuszy opk.

format A4; 160g/m2;  opakowanie 250 arkuszy; kolory pastelowe opk.

srebrne, opk. 50 szt.

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

kpl.

Rozszywacz do wszystkich typu  zszywek, mechanizm blokujący ostrza, X

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna; dźwignia z dociskiem; dolna krawędź okuta; otwór na palec; 
wymienna obustronna etykieta grzbietowa; 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 75.mm, mix kolorów

Skoroszyt  plastikowy 
A4

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

1 000

Skoroszyt karton A4 z 
fałdą

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej o gramaturze 250-280g/m2; wewnątrz  metalowy wąs;  okładka pełna; 

pojemność 40mm okolo 400 arkuszy A4 80g/m2
5 000

Skoroszyt oczko  
karton  A4 1/2

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej o gramaturze 250-280g/m2; wewnątrz  metalowy wąs; wyposażony w oczka 

umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka 1/2; pojemność 35mm około 350 arkuszy A4 80g/m2
2 000

Skoroszyt zawieszka 
karton  A4 1/2

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej o gramaturze 250-280g/m2; wewnątrz metalowy wąs; wyposażony w 

zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka 1/2; pojemność 35mm okołu 350 arkuszy A4 80g/m2
5 000



70. szt.

71. szt.

72. skoroszyt szt.

73. skorowidz w twardej, wytrzymałej oprawie, wyposażone w indeks, kartki w kratkę, format A4, ilość kartek 96 szt. 100

74. Spinacz trójkątny,galwanizowany, posiadający wygięty nosek ułatwiający spinanie dokumentów. Rozmiar 28mm Opakowanie zawiera 100 szt szt.

75. Sznurek pakowy jutowy, szary z materiałów z pochodzenia naturalnego – roślinnego; grubość:ok 2mm; waga: 250 g; długość ok. 270 metrów. szpula 100

76. Szufladki na biurko szt. 15

77. tablica korkowa wym. 60x40cm  (+/- 10%) w ramie drewnianej szt. 20

78. Taśma  pakowa szt.

79. Taśma  pakowa  do pakowania i uszczelniania kartonów. Przezroczysta; szer. 50mm dług. 66mb szt. 900

80. uniwersalna; do mocowania wykładzin podłogowych, elementów metalowych, drewnianych i prac dekoracyjnych; wymiar 25mx50mm. szt. 20

81. bez podkładu,  do przyklejania zdjęć albumowych, wydruków; wymiar 12mmx6,3m na podajniku. szt. 20

82. Taśma klejąca przeźroczysta, bezwonna, wykonana z polipropylenu,  nie zawierająca rozpuszczalników,  dług. 30mb szer. 24 mm; pakowane po 6 szt. rolka

83. Teczka do podpisu szt. 200

84. Teczka papierowa szt.

85. format A4; przód - przezroczysta folia, tył - okładka kartonowa; 1,5 mm szt. 50

86. format A4; przód - przezroczysta folia, tył - okładka kartonowa; 3mm szt. 50

87. format A4; przód - przezroczysta folia, tył - okładka kartonowa; 6 mm szt. 50

88. format A4; przód - przezroczysta folia, tył - okładka kartonowa; 9 mm szt. 50

89. Temperówka metalowa szt. 500

90. Tusz do pieczątek szt. 400

91. Tusz do pieczątek szt. 5

92. szt. 10

93. Wkład szt.

94. Wkład żelowy do długopisu wycenionego w pozycji  9; kolor czarny, niebieski szt.

95. Zakładki indeksujące szt. 20

96. Zakreślacze 200

97. Zeszyt miękka okładka; format A5; liczba kartek 60 w kratkę; szt. 500

98. zszywacz szt. 400

Skoroszyt zawieszka 
karton pełny A4

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej o gramaturze 250-280g/m2; wewnątrz metalowy wąs; wyposażony w 

zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka pełna; pojemność 35mm około 350 arkuszy A4 80g/m2
7 000

Skoroszyt oczko karton 
pełny A4

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej o gramaturze 250-280g/m2; wewnątrz  metalowy wąs; wyposażony w oczka 

umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka pełna; pojemność 35mm około 350 arkuszy A4 80g/m2
3 000

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej o gramaturze 250-280g/m2; wewnątrz  metalowy wąs;  okładka pełna; 

pojemność 40mm około 400 arkuszy A4 80g/m2
5 000

5 000

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

do pakowania i uszczelniania kartonów. Szara  szer. 50mm dług. 66 mb 3 300

Taśma dwustronnie 
klejąca

Taśma dwustronnie 
klejąca

6 000

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 (+/-10%)
Wiązana, wykonana z tektury bez kwasowej, wewnątrz z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed 
wypadnięciem. Gramatura 300g/m². Format A4. Pojemność 35mm około 350 arkuszy A4 80g/m2 50 000

Termookładka X

Termookładka X

Termookładka X

Termookładka X

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

tusz wodny do papieru i dokumentów,  do stempli z gumową i polimerową płytką stemplującą, w buteleczce z wygodnym dozownikiem, 
poj. 25ml 
olejowy; do stempli z metalową płytką stemplującą; poj. 25ml;  kolor czarny.

Tuszownica w kolorze tuszu czarnym do numeratora wycenionego w pozycji  56.

do długopisu typu ZENITH adekwatny do wyżej wycenionego. 1 000

X 1 000

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; kpl 4 szt kolory: żółty, niebieski, zielony, różowy.

kpl.

ergonomiczny kształt, technologia FlatClinch umożliwiająca zszywanie na płasko co redukuje powierzchnię zajmowanych 

dokumentów nawet do 30%; do użytku biurowego; zszywa do 30 kartek(+/- 10%);  min. 3 lata gwarancji.



99. Zszywacz długoramienny; głębokość zszywania kartek ok 300mm (+/- 10%); ilość zszywanych kartek 50 (+/- 10%); gwarancja 10 lat. szt. 3

100. zszywki op. 5

101. zszywki op. 5

102. zszywki op. 5

103. zszywki op. 5

104. zszywki op. 5

105. zszywki op. 250

106. szt. 50

Razem wartość brutto zł.

Należy wypełnić wszystkie puste pola

*Do wszystkich pozycji należy dołączyć wydruk z katalogu z dokładnym opis oferowanego produktu. 

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

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

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

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

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

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

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

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)


	załącznik_bez_cen

