
Sygnatura postępowania: ZZ-2380-31/18

Część III Materiały  biurowe dla Biura Spraw Wewnętrznych Policji  Wydziału w Szczecinie

LP Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia j.m ilość
cena jednostkowa 

brutto w zł

wartość brutto

w zł.

kol. 5x6

nazwa oferowanego

artykułu *

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Blok biurowy A4
notatnik pionowy w formacie A4, kratka, otwierany i klejony od góry, 100 kart., 

gramatura kartek 60-80g/m2, typ okładki:miękka
szt. 2

2 Cienkopis
końcówka oprawiona w metal, grubość pisania 0,3-0,5mm, , nietoksyczny,w 

czterech kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony
szt. 60

3 Długopis automatyczny 
Długopis niebieski, lekko przezroczysty, z gumowym uchwytem, klips  do 

zaczepienia np.. do notesu, kolor-niebieski, 
szt. 250

4 Długopis zenith W obudowie metalowej, kolor wkładu- czerwony szt. 10

5 Długopis

w przezroczystej obudowie; konstrukcja i zatyczka długopisu w kolorze tuszu; z 

systemem tuszu ULV; nie rozmazujący się; grubość linii pisania  0,3 -0,5 mm; 

kolor wkładu :, czarny, czerwony, 

szt. 10

6 Długopis automatyczny
długopis Patio Elegance (lub równoważny), niebieski, automatyczny, metalowy, 

chromowane dodatki, kolor wkładu niebieski 0,5 mm, (min.36 szt)
op. 4

7 Dratwa/nici lniane Nić lniana szara, 120 mb, 10 dkg szt. 10

8 Dziurkacz  

na 2 dziurki; metalowy, w metalowej obudowie, regulowany ogranicznik 

formatu; łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, antypoślizgowa podstawa; 

dziurkuje min.20 kartek 

szt. 3

9 Fastykuły
dwie tekturowe, bezkwasowe  okładki formatu A4  połączone tasiemką , do 

ochrony i stabilizacji luźnych dokumentów, gr min.923g/m2 ,komplet.

kpl.

50

Załącznik nr 4.3 do siwz/

załącznik nr 1 do umowy

Formularz kalkulacji cenowej
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10 Folia do laminowania do laminowania o grubości 100 mic., format a4, 100 szt. w opakowaniu 
op.

3

11 Gąbka magnetyczna Gąbka do tablicy suchościeralnej
szt.

1

12 Gumka do ścierania
 przeznaczona do wymazywania pisma ołówka: biała. Wymiar min.. 

22x55,5x13,5mm, w kartonowej osłonie
szt. 20

13 klej w płynie
W płynie, nie niszczy, nie deformuje klejonej warstwy, nie zawiera 

rozpuszczalników, pojemność 50 ml.
szt. 50

14 Klej w sztyfcie

wysokiej jakości bezbarwny i bezwonny,nietoksyczny, nie zawierający kwasów 

ani rozpuszczalników; przeznaczony do papieru,fotografii, tektury i tkanin,  atest 

PZH, ASTM oraz EN 71, sztyft min.. 35g 

szt. 100

15 Klips biurowy
Metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 32 mm; pakowane 

po 12-15 szt.
op. 2

16 Klips biurowy
Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 51 mm;  pakowane 

po 12-15 szt.
op. 2

17 Klips biurowy
Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 25 mm; pakowane 

po 12-15 szt.
op. 2

18 Kołonotatnik A7 Kratka, , miękka oprawa, mix kolorów
szt.

5

19 Kołonotatnik  A4 Kratka,  oprawa miękka, mix kolorów
szt.

10

20 Koperta C6 biała, gładka, samoklejące z paskiem – HK;pakowana po 1000 szt. op. 5

21 Koperta C5 biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK;pakowana po 500 szt. op. 4

22 Koperta C4 biała gładka,  samoklejąca z paskiem – HK; 250szt w opakowaniu op. 4
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23 Koperta bezpieczna C3

 wykonane są z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. 

Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne z dodatkową, przezroczystą kieszenią na dokumenty typu Cross 

Safe;  zamykana specjalną taśmą AMERSAFE, wymiar zewn. ok.325x475 mm , 

kod kresowy, pakowana po 100 szt.

op. 1

24 Koperta B5 brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK;pakowana po 500 szt. op 4

25 Koperta  B4 brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 250 szt. w opakowaniu op 7

26 Koperta bezpieczna B5

 wykonane są z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. 

Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne z dodatkową, przezroczystą kieszenią na dokumenty typu Cross 

Safe;  zamykana specjalną taśmą AMERSAFE, wymiar zewn. ok.190x260mm , 

kod kresowy

szt. 1

27 Koperta bezpieczna B4

 wykonane są z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. 

Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia 

mechaniczne z dodatkową, przezroczystą kieszenią na dokumenty typu Cross 

Safe;  zamykana specjalną taśmą AMERSAFE, wymiar zewn. ok.255x375mm , 

kod kresowy

szt. 1

28 Koszulki foliowe  
do przechowywania dokumentów w formacie A4, antystatyczne, otwierane z 

góry, wykonane z folii PP groszkowej; pakowane po 100 szt.
op 4

29 Koszulki z klapką a4
Wykonane z miękkiej, matowej folii polipropylenowej o grubości 100mic, 

groszkowe, transparentne, boczna klapa po prawej stronie, op. 10 szt.
op. 2

30
Marker do tablic 

suchościeralnych  

przeznaczony do pisania i wykonywania oznaczeń na tablicach suchościeralnych 

bez dodatku octanu butylu; system CAP OFF;  zestaw 4 markerów w 

podstawowych kolorach (czarny, czerwony, niebieski, zielony) +gąbka; grubość 

lini pisania 1,5-3 mm 

op. 1

31 Marker permanentny

wodoodporny, niezmywalny, szybkoschnący; wentylowana nasadka, końcówka 

okrągła do pisania po każdej powierzchni, grubość pisania 1-1,6 mm,  kolor 

tuszu: czarny, niebieski, zielony, czerwony

szt. 5

32 Marker do płyt dwustronny
Posiada dwie różnej grubości końcówki, szybkoschnący tusz odporny na 

działanie światła i wody
szt. 10
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33 Notes - kostka klejona kostka klejona 8,5x8,5x40 cm ; kolorowa szt. 30

34 Notes samoprzylepny
samoprzylepne,100 karteczek w notesie w kolorze żółtym,rozmiar: min.75 x 75 

mm 
szt. 44

35 Notes samoprzylepny
samoprzylepne,100 karteczek w notesie w kolorze żółtym,rozmiar: min. 40 x 50 

mm 
szt. 20

36 Nożyczki biurowe
ostrze ze stali nierdzewnej, długość całkowita nożyczek  od 15cm  do  max 21cm 

, ergonomiczne wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku. 
szt. 9

37 Okładki do bindowania 

przezroczysta folia do oprawy dokumentów wykorzystywana jako okładka 

przednia,grubość folii 150 mic, bezbarwna, opakowanie 100 arkuszy, formatu 

A4

op. 2

38 Okładki do bindowania 
przezroczysta folia do oprawy dokumentów wykorzystywana jako okładka 

tylnia, grubość folii 200 mic, kolorowa, opakowanie 100 arkuszy, formatu A4
op. 2

39 Ołówek z gumką
z gumką, drewniana oprawa, grafit klejony na całej długości, odporny na 

złamania twardość rysika HB, wymagany napis HB  na ołówku
op. 50

40
Płyn do tablic 

suchościeralnych
spray do czyszczenia tablic suchościeralnych białych, pojemność do 250 ml szt. 1

41 Poduszka do stempli prostokątna do stempli  metalowych, czarna; wym. około 110x70mm (+/- 10%) szt. 1

42 Segregator A4

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; 

metalowe okucia na krawędziach; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta 

grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 75 mm, 

wym. 285x320 mm, mix kolorów

szt. 20

43 Segregator A4

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; 

metalowe okucia na krawędziach; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta 

grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 50 mm, 

wym. 285x320 mm, mix kolorów

szt. 10

44 Skoroszyt  plastikowy A4

przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w dwustronnie 

zapisywany  pasek brzegowy z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do 

segregatora, kolory

szt. 10

45 Spinacz galwanizowany, rozmiar 28mm ,opakowanie zawiera 100 szt. op. 2
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46 Szufladki na biurko

polistyrenowa, przezroczysta, trwała, solidna, posiadająca miejsce na 

umieszczenie etykiet. Mix kolorów. Kompatybilna - możliwość łączenia 

szufladek w pionie oraz kaskadowo. Wymiary: min..346x254x60mm.   

szt. 4

47 Tablica korkowa wym.90x120 cm w ramie drewnianej,wyposażona w uchwyty do montażu szt. 1

48 Taśma klejąca 
jednostronna, przeźroczysta, bezwonna, wykonana z polipropylenu,  nie 

zawierająca rozpuszczalników,  długość 30 mb, szer. min 22mm 
szt. 160

49 Taśma  pakowa do pakowania i uszczelniania kartonów. Szara  szer. min.48mm dług. min.66 mb szt. 30

50 Teczka wiązana

wiązana, wykonana z tektury bez kwasowej, wewnątrz z trzema wewnętrznymi 

klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura 

280g/m² (+/- 10%) Format A4. Pojemność 35mm, min.350 arkuszy 

szt. 400

51 Tusz do pieczątek

uniwersalny tusz wodny, do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową, 

kauczukową i polimerową płytką stemplującą, w buteleczce z wygodnym 

dozownikiem, poj. 25-30ml, kolor czarny

szt. 2

52 Wąsy do skoroszytu
wykonane z ekologicznego polipropylenu z metalową blaszką, 4 dziurki 

umożliwiające wpięcie do segregatora, 25 szt. w opakowaniu
op. 18

53 Zakładki indeksujące Samoprzylepne, materiał-folia PP, 12x45 mm, mix kolorów op. 40

54 Zakreślacz

płaski, fluorescencyjny do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, 

nietoksyczny, nie rozmazujący się; profilowany klips ułatwiający zdejmowanie 

skuwki; końcówka ścięta pod skosem; kolory: żółty, niebieski, pomarańczowy, 

zielony, różowy.

szt. 25

55 Zeszyt miękka okładka; format A5; liczba kartek 60 w kratkę; szt. 10

56 Zszywacz

ergonomiczny kształt, technologia FlatClinch umożliwiająca zszywanie na 

płasko co redukuje powierzchnię zajmowanych dokumentów nawet do 30%; do 

użytku biurowego; zszywa min. 25-30 kartek,  dostosowany do zszywek 24/6,  

min 2 lata gwarancji

szt. 2

57 Zszywki metalowe,  typ 24/6mm; zszywają  do 25kartek, opkakowanie 1000 szt. op. 10
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58
Zwilżacz glicerynowy do 

palców

nawilżacz na bazie gliceryny, ułatwia liczenie, nie pozostawia tłustych plam na 

papierze; nietoksyczny; podstawa antypoślizgowa; pojemność min. 20 ml 
szt. 2

Razem wartość brutto
X

                 suma (1-58)

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

������������

Miejscowość, data

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika 

wykonawców)

Należy wypełnić wszystkie puste pola
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