
Załącznik nr 4.3 do wniosku
Formularz asortymentowo-cenowy

Część III Pudełka kartonowe

  Poz.

Ewid.

Przedmiot 

zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jedn.

miary
Ilość Cena jednostkowa 

brutto(zł)

Wartość 

brutto(zł)

(kol.5 x kol.6)

Nazwa 

producenta, nr 

katalogowy 

zaoferowanego 

produktu
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Pudełko kartonowe 

30 x 10 x 10 cm
(długość x szerokość x 

wysokość)

MATERIAŁ – karton warstwowy – fala typu E o gramaturze 

400g/m2.

ZAMKNIĘCIE  –  fasadowe  –  427.  Otwierane  wzdłuż 

najdłuższej krawędzi pudełka.

KOLOR – brązowy.

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej 

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według 

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego 

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchni  z  zachowaniem 

marginesu. 

Dopuszcza  się  umieszczenie  na  nadruku  metryki  na  dwóch 

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko 

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym 

logotypem, znajdujące się po prawej górnej stronie  nadruku 

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do 

samodzielnego złożenia.

szt. 19 765

2. Pudełko kartonowe

40 x 15 x 15 cm
(długość x szerokość x 

wysokość)

MATERIAŁ – karton warstwowy – fala typu E o gramaturze 

400g/m2.

ZAMKNIĘCIE  –  fasadowe  –  427.  Otwierane  wzdłuż 

najdłuższej krawędzi pudełka.

KOLOR – brązowy.

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej 

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według 

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego 

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię   z  zachowaniem 

marginesu. 

szt. 19 705
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Dopuszcza  się  umieszczenie  na  nadruku  metryki  na  dwóch 

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko 

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym 

logotypem,  znajdujące się  po prawej  górnej  stronie  nadruku 

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do 

samodzielnego złożenia.

3.

Pudełko kartonowe

40 x 8 x 6 cm
(długość x szerokość x 

wysokość)

z wkładką 40 x 20 

cm

MATERIAŁ – karton warstwowy – fala typu E o gramaturze 

400g/m2.

ZAMKNIĘCIE  –  fasadowe  –  427.  Otwierane  wzdłuż 

najdłuższej krawędzi pudełka.

KOLOR – brązowy.

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej 

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według 

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego 

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z  zachowaniem 

marginesu.

Dopuszcza  się  umieszczenie  na  nadruku  metryki  na  dwóch 

bokach  kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko 

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym 

logotypem,  znajdujące się  po prawej  górnej  stronie  nadruku 

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do 

samodzielnego złożenia.

WKŁADKA – bigowania na wysokości 60 i 140 mm. Tektura 

falista  typu  B  o  gramaturze  370  g/  m2  .  Posiada  otwory  o 

średnicy 8 mm rozmieszczone na środkowej części w dwóch 

rzędach po cztery otwory.

szt. 18 315

4. Pudełko kartonowe

130 x 25 x 15
(długość x szerokość x 
wysokość)

z wkładką 130 x 55 

cm

MATERIAŁ – karton warstwowy – fala typu E o gramaturze 

400g/m2.

ZAMKNIĘCIE  –  fasadowe  –  427.  Otwierane  wzdłuż 

najdłuższej krawędzi pudełka.

KOLOR – brązowy.

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej 

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według 

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego 

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię    z  zachowaniem 

marginesu. 

szt. 6 894
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Dopuszcza się  umieszczenie  na nadruku metryki  na dwóch 

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko 

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym 

logotypem,  znajdujące się  po prawej  górnej  stronie  nadruku 

metryki.  Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do 

samodzielnego złożenia.

WKŁADKA – bigowania na wysokości 15 i 25 cm. Tektura 

falista  typu  B  o  gramaturze  370  g/  m2  .  Posiada  otwory  o 

średnicy 8 mm rozmieszczone na środkowej części w dwóch 

rzędach po dziesięć otworów.

5.

Pudełko kartonowe

36 x 23 x 13 cm
(długość x szerokość x 

wysokość)

MATERIAŁ – karton warstwowy – fala typu E o gramaturze 

400g/m2.

ZAMKNIĘCIE  –  fasadowe  –  427.  Otwierane  wzdłuż 

najdłuższej krawędzi pudełka.

KOLOR – brązowy.

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej 

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według 

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego 

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię    z  zachowaniem 

marginesu. 

Dopuszcza się umieszczenie  na nadruku metryki  na dwóch 

bokach  kartonu     z zachowaniem jej czytelności. Pudełko 

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym 

logotypem, znajdujące się po prawej górnej stronie  nadruku 

metryki.   Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do 

samodzielnego złożenia.

szt. 14 325

6. Pudełko kartonowe

15 x 7 x 5 cm
(długość x szerokość x 

wysokość)

MATERIAŁ – karton warstwowy – fala typu E o gramaturze 

400g/m2.

ZAMKNIĘCIE  –  fasadowe  –  427.  Otwierane  wzdłuż 

najdłuższej krawędzi pudełka.

KOLOR – brązowy.

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na największej 

–  górnej  powierzchni  nadruk  metryki  śladowej  według 

dostarczonego  wzoru  umożliwiający  naniesienie  odręcznego 

opisu.  Nadruk  wypełnia  powierzchnię  z  zachowaniem 

marginesu. 

szt. 14 480
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Dopuszcza się  umieszczenie  na nadruku metryki  na dwóch 

bokach   kartonu  z  zachowaniem  jej  czytelności.  Pudełko 

posiada  nadrukowane  logo  policji  zgodnie  z  nadesłanym 

logotypem,  znajdujące się  po prawej  górnej  stronie  nadruku 

metryki.   Dostarczone  pudełko  kartonowe  w  stanie  do 

samodzielnego złożenia.

  Razem brutto

W tym VAT……………………………………… %

 Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

…………………………………………………… ………………………………………………………...
Miejscowość, data podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawcy
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