
                                                                             Załącznik nr 4.2 do siwz

Formularz asortymentowo-cenowy

Część II Koperty osuszające

  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.

Koperta osuszająca

70 x 230 mm.

(przemysłowo 

określana jako 

Torebka papierowo-

foliowa)

MATERIAŁ –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X, 

elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.

ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego, 

pozwalające  na  szybkie  i  trwałe  zamknięcie  bez  użycia 

zgrzewarki, uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia 

znaku/śladu  ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik 

mechaniczny i/lub termiczny i/lub chemiczny). 

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na papierowej 
części nadruk metryki śladowej według dostarczonego wzoru 
umożliwiającego  naniesienie  odręcznie  opisu.  Dopuszcza  się 
dostosowanie podstawowych wymiarów metryki śladowej do 
wielkości  koperty  (zmniejszenie)  pod  warunkiem,  że  nie 
ulegnie  zniekszałceniu  forma  graficzna  metryki  oraz 
zachowana  zostanie  czytelność  liter  metryki.  Dopuszcza  się 
pionowe  lub  poziome  umieszczenie  metryki  śladowej 
w zależności od kształtu i wielkości  koperty z zachowaniem 
marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

szt. 58 660
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2.

Koperta osuszająca

135 x 255 mm.

(przemysłowo 

określana jako 

Torebka papierowo-

foliowa)

MATERIAŁ –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X, 

elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.

ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego, 

pozwalające  na  szybkie  i  trwałe  zamknięcie  bez  użycia 

zgrzewarki, uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia 

znaku/śladu  ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik 

mechaniczny i/lub termiczny i/lub chemiczny). 

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na papierowej 
części nadruk metryki śladowej według dostarczonego wzoru 
umożliwiającego  naniesienie  odręcznie  opisu.  Dopuszcza  się 
dostosowanie podstawowych wymiarów metryki śladowej do 
wielkości  koperty  (zmniejszenie)  pod  warunkiem,  że  nie 
ulegnie  zniekszałceniu  forma  graficzna  metryki  oraz 
zachowana  zostanie  czytelność  liter  metryki.  Dopuszcza  się 
pionowe  lub  poziome  umieszczenie  metryki  śladowej 
w zależności od kształtu i wielkości  koperty z zachowaniem 
marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

szt. 34 075

3.

Koperta osuszająca

200 x 330 mm.

(przemysłowo 

określana jako 

Torebka papierowo-

foliowa)

MATERIAŁ –  papier  i  z  folia  wielowarstwowa  typu  Multi-X, 

elastyczna, trwała i wytrzymała mechanicznie.

ZAMKNIĘCIE – w postaci paska na bazie kleju samoklejącego, 

pozwalające  na  szybkie  i  trwałe  zamknięcie  bez  użycia 

zgrzewarki, uniemożliwiające otwarcie koperty bez pozostawienia 

znaku/śladu  ingerencji  (posiadające  indykator/wskaźnik 

mechaniczny i/lub termiczny i/lub chemiczny). 

DODATKOWE INFORMACJE – posiadająca na papierowej 
części nadruk metryki śladowej według dostarczonego wzoru 
umożliwiającego  naniesienie  odręcznie  opisu.  Dopuszcza  się 
dostosowanie podstawowych wymiarów metryki śladowej do 
wielkości  koperty  (zmniejszenie)  pod  warunkiem,  że  nie 
ulegnie  zniekszałceniu  forma  graficzna  metryki  oraz 
zachowana  zostanie  czytelność  liter  metryki.  Dopuszcza  się 
pionowe  lub  poziome  umieszczenie  metryki  śladowej 
w zależności od kształtu i wielkości  koperty z zachowaniem 
marginesu. Tolerancja rozmiarów +/- 5%. 

szt. 34 320

Razem brutto

w tym VAT……………………………………… %
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Cenę w kolumnie 5 i 6 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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