
Część V  Materiały  biurowe dla Centralnego Biura Śledczego Zarządu 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 techniczny format A4, biały, ilość kartek 10 szt., gramatura min. 160g/m2 szt. 10

2 Brulion  format A4, 96 kartek w kratkę, twarda kartonowa oprawa szt. 20

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

kolorach: czarny, czerwony, , zielony
szt. 300

4
Długopis 

automatyczny 

Długopis w różnych kolorach, lekko przezroczysty, z gumowym uchwytem, klips do 

zaczepienia np.. do notesu, kolory: niebieski, czerwony, czarny
szt. 200

5 Dratwa/nici lniane Nić lniana szara, 120 mb, 10 dkg szt. 40

6 Dziurkacz  

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

łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, antypoślizgowa podstawa; dziurkuje 

min.20 kartek 

szt. 20

7 Folia do laminowania do laminowania o grubości 100 mic., format a4, 100 szt. w opakowaniu 
op.

1

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

22x55,5x13,5mm, w kartonowej osłonie
szt. 50

9 Gumki recepturki elastyczne, średnica 70mm,  opakowanie 1kg op. 2

10 Kalka Kolor niebieski/fioletowy, format a4, opak. 100 szt. op. 4

Załącznik nr 4.5 do siwz/
załącznik nr 1 do umowy

Sygnatura postępowania: ZZ-2380-31/18

                        Formularz kalkulacji cenowej
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11 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

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

12-15 szt.
op. 2

13 Koperta C6 biała, gładka, samoklejące z paskiem – HK;pakowana po 1000 szt. op. 6

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

15 Koperta C4 biała gładka,  samoklejąca z paskiem – HK; 250szt w opakowaniu op. 8

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

17 Koperta  B4 brązowa gładka,  samoklejące z paskiem – HK; 250 szt. w opakowaniu op 8

18
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, op. 100 

szt.

op. 1

19
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, op. 100 

szt

op. 1

20 Koperta ochronna  B5
wyściełana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące z 

paskiem wymiar zewnętrzny ok.200x275mm wym. wewn. 175x265mm ,  op. 100 szt
op 1

21 Koperta ochronna B4

wyściełana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące z 

paskiem, wymiar zewnętrzny min. 290x370mm, wym. wewn. min. 265x360mm, op. 

100 szt.

op 1
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22 Koperta RDB SDS
biała, z rozszerzanym dnem i bokami typu SDS, samoklejąca z paskiem, wymiary: 

min.390 x 255 x 40mm , opakowanie zawiera 10 szt.
szt. 7

23 Korektor w pisaku
szybkoschnący płyn korygujący, nie zawiera PCV, metalowa końcówka, pojemność 

min. 6-7mm 
szt. 20

24 Korektor w taśmie

z przezroczystą obudową umożliwiającą kontrolę zużycia taśmy; obudowa 

zakończona plastikową osłonką  chroniącą taśmę; taśma o szerokości min.4,2mm i 

długości min.10m ,  korektor posiada karbowaną górną część obudowy ułatwiającą 

odpowiednie trzymanie korektora; 
szt.

50

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

wykonane z folii PP groszkowej; pakowane po 100 szt.
op 5

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

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

28 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. 40

29
Marker do płyt 

dwustronny

Posiada dwie różnej grubości końcówki, szybkoschnący tusz odporny na działanie 

światła i wody, czerwony
szt. 20

30
Marker do płyt 

dwustronny

Posiada dwie różnej grubości końcówki, szybkoschnący tusz odporny na działanie 

światła i wody, czarny
szt. 60

31 Notes - kostka klejona kostka biała klejona 8,5x8,5x50 cm szt. 30

32 Notes samoprzylepny samoprzylepne,100 karteczek w notesie w kolorze żółtym,rozmiar: min.75 x 75 mm szt. 60

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

ergonomiczne wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku. 
szt. 20

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

twardość rysika HB, wymagany napis HB  na ołówku
op. 150

Strona 3



35 Pinezki
Kolorowe metalowe -złote, główka o średnicy 10 mm pokryta plastikiem. Długość 

całkowita pinezki-10 mm., 300 szt.opakowanie
op. 3

36 Pisak
z tuszem na bazie wody, do stosowania na różnych rodzajach papieru, grubość linii 

od 2 do 4,5 mm ; kolory
szt. 80

37 Rozszywacz Wykonany z plastiku i metalu, zawiera mechanizm blokujący ostrza, kolory. szt. 20

38 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. 50

39
Skoroszyt zawieszka 

karton  A4 1/2

format A4, wykonany z tektury bez kwasowej o gramaturze 250-280g/m
2
; wewnątrz 

metalowy wąs; wyposażony w zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora; 

okładka 1/2; pojemność 35mm, 

szt. 100

40
Skoroszyt  plastikowy 

A4

przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w dwustronnie 

zapisywany  pasek brzegowy z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do 

segregatora, kolory

szt. 50

41 Skoroszyt kartonowy
format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze 250-280g/m2; wewnątrz 

metalowy wąs;wykonany z białej tektury 
szt. 150

42 Spinacz galwanizowany, rozmiar 28mm ,opakowanie zawiera 100 szt. op. 30

43
Taśma pakowa 

przeżroczysta

Do pakowania i uszczelniania kartonów, przeżroczysta, szerokość min.48 mmm, dł. 

Min. 50 mb.
szt. 10

44 Taśma  pakowa do pakowania i uszczelniania kartonów. Szara  szer. min.48mm dług. min.66 mb szt. 40

45 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. 500

46 Temperówka  metalowa, dedykowana do ołówków z poz. 34 szt. 30
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47 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 czerwony, niebieski, czarny

szt. 10

48
Tusz do pieczątek 

metalowych

tusz olejowy do stempli metalowych, frankownic i urządzeń stemplujących, w 

buteleczce  z wygodnym dozownikiem o poj. 22-25ml, kolor czarny
szt. 4

49 Zakładki indeksujące Samoprzylepne, materiał-folia PP, 12x45 mm, mix kolorów op. 50

50 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. 80

51 Zeszyt miękka okładka; format A5; liczba kartek 60 w kratkę; szt. 30

52 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. 20

53 Zszywki metalowe,  typ 24/6mm; zszywają  do 25kartek, opkowanie 1000 szt. op. 50

Razem wartość brutto
                  suma(1-53)

������������

Miejscowość, data

X

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

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

podpis pełnomocnika wykonawców)

Należy wypełnić wszystkie puste pola

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