
Sygnatura postępowania: ZZ-2380-31/18

Część II  Papier kserograficzny dla jednostek policji woj. zachodniopomorskiego

LP
Nazwa przedmiotu 

zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia j.m. ilość

cena jednostkowa 

brutto zł 

wartość brutto  zł  (kol. 

5x6) 

nazwa proponowanego 

produktu*          

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Papier ksero formatu A4

przeznaczony do drukowania i kopiowania dwustronnego; do 

drukarek laserowych i atramentowych oraz kserokopiarek; biały 

CIE146+/-3; gramatura min. 80 g/m², grubość minimum 100 nm.; 

1ryza = 500 arkuszy

ryza 70 000

2 Papier ksero formatu A3

przeznaczony do drukowania i kopiowania dwustronnego; do 

drukarek laserowych i atramentowych oraz kserokopiarek; biały 

CIE146+/-3; gramatura min. 80 g/m², grubość minimum 100 nm; 

1ryza = 500 arkuszy

ryza 20

3 Papier kolor formatu A4

do drukarek atramentowych i laserowych; gramatura min. 220 

g/m²,  zastosowanie do np. dyplomów, wizytówek, zaproszeń; 

kolor ecri, oraz 8 pasteli do wyboru, ryza min. 20 arkuszy

op 20

4 Papier biały formatu  A3

do drukarek atramentowych; gramatura min. 220 g/m², 

zastosowanie do np. dyplomów, wizytówek, zaproszeń, 1 ryza  

min. 20 arkuszy

ryza 40

5 Papier kolor formatu  A3

do drukarek atramentowych; gramatura min. 220 g/m²,  

zastosowanie do np. dyplomów, wizytówek, zaproszeń; kolor : 8 

pasteli do wyboru, 1 ryza  min. 20 arkuszy

ryza 20
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6 Papier biały formatu A4

do drukarek laserowych i atramentowych; gramatura min.160 g/m² 

; biały; zastosowanie np. do ulotek, dyplomów, certyfikatów, 

wizytówek; 1 ryza = 250 arkuszy

ryza 20

7 Papier biały formatu A4

do drukarek laserowych i kserokopiarek; gramatura min. 120 

g/m²; biały satynowy,  idealny do wielobarwnych prezentacji, 

grafik, wykresów i ofert handlowych; 1 ryza = 250 arkuszy

ryza 2

8 Brystol biały B1 Brystol 70x100 cm, gramatura 250 g, opakowanie 100 arkuszy op. 3

9
Papier /karton 

wizytówkowy a4

Karton wizytówkowy 250 g, do wizytówek, dyplomów, zaproszeń, 

kartek okolicznościowych, błyszczący(foliowany), kolor biały i 

kremowy, min. 20 szt. w opakowaniu.

op. 20

10
Papier formatu A3 w 

kratkę

papier kancelaryjny; gramatura min. 60 g/m² max. 70 g/m²; biały 

w kratkę, format A3; zastosowanie do np. wykresów; 1 

opakowanie 100 arkuszy

op. 5

												

Miejscowość, data

………………………………...……………………………………….………………………………………..

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

Razem wartość brutto

suma( 1-10)

Należy wypełnić wszystkie puste pola

* wpisać w zależności od posiadanych parametrów w celu identyfikacji danego produktu
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