
Załącznik nr 4B do SIWZ

Pieczęć Firmowa
  

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE
Zestaw 2 - WOTUW

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm. Cena 
jednostk. 

Netto

Wartość 
netto

Staw
ka 

VAT 
- %

Wartość 
brutto

A B C D E F=C x E G H= F+ wartość 
podatku VAT

1 Tablica magnetyczna  suchościeralna, wykonana z 
blachy stalowej pokrytej emalią,  ze zdejmowaną 
listwą na przedmioty. Stojąca Wymiary: 70 cm x 
100 cm + flipchart

2 szt.

2 Papier pakowy 10 kg
3 Temperówka metalowa – pojedyncza 5 szt.
4 Pióro kulkowe typ ub-200 z płynnym 

tuszem pigmentowym (kolor czarny) z 
kapilarnym systemem podawania tuszu 
grubość pisania 0,6 mm.

40 szt.

5 Papier xero A4 80g/m2, biały (białość 
161 CIE), grubość 108 μm, 
nieprzezroczystość (a’ 500) do drukarek 
laserowych

100 ryza

6 Papier xero A3  80g/m2, biały (białość 
161 CIE), grubość 108 μm, 
nieprzezroczystość (a’ 500) 

60 ryza

7 Papier do flipcharta 70 g gładki , roz. 84 
x 60, po 50 kartek

15 op.

8 Zakładki indeksujące transparentne, 5 
kolorów x 25 szt., roz. 12 x 45 mm

5 kpl

9 Korektor w długopisie: metalowa 
końcówka, szybko zasychający po 
naniesieniu, posiadający w środku kulkę 
ułatwiająca rozmieszanie (poj. 8 ml)  

12 szt.

10 Korektor w taśmie ekologiczny z 
ruchomą końcówką, ze skuwką szer. 5 
mm dł. 6 m

12 szt.

11 Taśma bezbarwna samoprzylepna 18 x 30 
mb

20 szt.
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12 Kredki bambino – 12 kolorów 20 kpl
13 Flamastry (a' 12 kolorów) 8 kpl
14 Linijka plastikowa 40 cm 4 szt.
15 Cienkopis, grub. linii pisania  0,3 - 0,4 

mm kolor czarny, obudowa plastikowa, 
bezwonny, odporny na działanie światła

40 szt.

16 Cienkopis , grub. linii pisania 0,3 – 0,4 
mm kolor niebieski, obudowa plastikowa 
Bezwonny, odporny na działanie światła

30 szt.

17 Kalkulator - dwunastopozycyjny 
wyświetlacz, podwójne zasilanie, funkcja 
sprawdzania i poprawiania obliczeń do 
120 kroków  rozmiary 131-127-30, +/- 
2%

2 szt.

18 Nożyczki metalowe z gumowo- 
plastikową rączką, długość co najmniej 
21 cm

4 szt.

19 Zszywacz metalowy biurowy, 
długoramienny 40 cm.

2 szt.

20 Zszywka standard 24/6 wykonana z 
metalu nierdzewnego, klejona w bloki po 
100 szt., w opakowaniu po 10 bloków (a' 
1 000 szt.),

30 op.

21 Ołówek zwykły HB miękki z korpusem 
drewnianym, lakierowanym, z gumką

30 szt.

22 Zakreślacze (komplety po 4 szt. żółty, 
zielony, pomarańczowy, różowy)

5 kpl

23 Markery do tablic suchościeralnych z 
gąbką w komplecie ( kolor: czarny, 
czerwony, zielony, niebieski)

5 kpl

24 Markery do tablic suchościeralnych kolor 
czarny 1,00 mm ~ 5,0 mm 

60 szt.

25 Markery do tablic suchościeralnych kolor 
czerwony  1,00 mm ~ 5,0 mm

24 szt.

26 Markery do tablic suchościeralnych kolor 
zielony 1,00 mm ~ 5,00 mm

24 szt.

27 Markery do tablic suchościeralnych kolor 
niebieski 1,00 mm ~ 5,00 mm

24 szt.

28 Markery do tablic suchościeralnych kolor 
pomarańczowy 1,00 mm ~ 5,00 mm

24 szt.
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29 Segregator biurowy A4/75 oklejony 
jednostronnie, z mechanizmem 
dźwigniowym niklowanym, mocowanym 
nitami, z metalowym zaciskiem 
unieruchamiającym dokumenty, w ścianie 
przedniej segregatora otwory na uchwyty 
mechanizmu dźwigniowego z okutymi 
dolnymi krawędziami, z okutym w 
ścianie grzbietu otworem oraz wsuwaną 
kartą opisową, kolor zielony

5 szt.

30 Segregator biurowy A4/75, oklejony 
jednostronnie, z mechanizmem 
dźwigniowym niklowanym, mocowanym 
nitami, z metalowym zaciskiem 
unieruchamiającym dokumenty, w ścianie 
przedniej segregatora otwory na uchwyty 
mechanizmu dźwigniowego z okutymi 
dolnymi krawędziami, z okutym w 
ścianie grzbietu otworem oraz wsuwaną 
kartą opisową, kolor czerwony

5 szt.

31 Segregator biurowy A4/75 oklejony 
jednostronnie, z mechanizmem 
dźwigniowym niklowanym, mocowanym 
nitami, z metalowym zaciskiem 
unieruchamiającym dokumenty, w ścianie 
przedniej segregatora otwory na uchwyty 
mechanizmu dźwigniowego z okutymi 
dolnymi krawędziami, z okutym w 
ścianie grzbietu otworem oraz wsuwaną 
kartą opisową, kolor żółty

5 szt.

32 Zeszyt A5 w kratkę 32 kart. 40 szt.
33 Zeszyt A5 w kratkę 60 kart. 30 szt.
34 Papier kancelaryjny A3 w kratkę 2 ryza
35 Blok techniczny A4, 20 kartkowy, biały 5 szt.
36 Teczki na dokumenty twarde zapinane na 

rzep kolor  (czarny, czerwony, niebieski, 
żółty, zielony) po 4 szt.

20 szt.

37 Obwoluta  A4 na dokumenty, op. a’100 
szt. wykonana z folii polipropylenowej 
przezroczystej – matowej „groszek” o 
grubości 0,05 mm, otwierana z góry, 
wyposażona w grzbiet umożliwiający 
wpięcie do segregatora

 20 op.

38 Obwoluta na dokumenty na dokumenty, 15 op.
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op. a’100 szt. wykonana z folii 
polipropylenowej przezroczystej – 
matowej „groszek” o grubości 0,05 mm, 
otwierana z góry, wyposażona w grzbiet 
umożliwiający wpięcie do segregatora i 
klapkę

39 Spinacz biurowy dł. 28 mm (a’100 szt.) 
wykonany z drutu sprężynującego, 
niklowanego

30 op.

40 Pinezki kołeczki do tablic korkowych 
(a'100)

10 op

41 Długopis z metalową końcówką 
zamykana skuwka, przeźroczysta 
obudowa umożliwiająca kontrolę stopnia 
zużycia tuszu, z możliwością wymiany 
wkładu (kolor niebieski)

150 szt.

42 Długopis z metalową końcówką 
zamykana skuwka, przeźroczysta 
obudowa umożliwiająca kontrolę stopnia 
zużycia tuszu, z możliwością wymiany 
wkładu (kolor czarny)

100 szt.

43 Wkłady do długopisów kolor czarny 50 szt.
44 Podkładka do pisania z okładką i 

klipsem- sztywna, sprężysty mechanizm 
zaciskowy służący do przytrzymywania 
papieru ( mix kolorów)

5 szt.

45 Podkładka do pisania z klipsem-sztywna, 
sprężysty mechanizm zaciskowy służący 
do przytrzymywania papieru ( mix 
kolorów)

5 szt.

46 Klej w sztyfcie, 20 g, bez 
rozpuszczalników, na bazie wodnej, do 
papieru kartonu, materiału

10 szt.

47 Kreda szkolna biała bezpyłowa (a' 50 
szt.)

6 op.

48 Stojak na płyty DVD przechowywane w 
pudełkach (plastikowy na 30 - 50 szt. 
płyt)

1 szt.

49 Opakowania na płyty DVD twarde- 
pudełko na jedną płytę -przezroczyste

40 szt.

50 Plastikowa półka na dokumenty A4, 
wyższe ścianki boczne zwiększające 
pojemność półki, Specjalne wcięcie z 

5 szt.
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przodu ułatwiające wyjmowanie 
dokumentów, wyprofilowany przód 
przytrzymujący dokumenty, stabilne 
łączenie pomiędzy półkami

51 Pojemnik na wkłady papierowe 
przezroczysty wym.8,5 x 8,5 x 8,5 cm

1 szt.

52 Wkłady papierowe do pojemników wym. 
8,5 x 8,5 x 8,5 cm 

10 op.

Razem xxxxx xxxxx xxxxx xxx
x
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