
Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Firmowa
  

  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. NoŜyczki metalowe z gumowo-
plastikową rączką, długość 21 cm +/- 5 %

7 szt.

2. Zszywacz metalowy biurowy ,
długoramienny głębokość zszycia 300
mm

2 szt.

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.

10 szt.

5. Pióro kulkowe typ ub-200 z płynnym
tuszem pigmentowym (kolor czerwony)z
kapilarnym systemem podawania tuszu
grubość pisania 
0,6 mm.

20 szt.

6. Pióro kulkowe typ ub-200 z płynnym
tuszem pigmentowym (kolor zielony)z
kapilarnym systemem podawania tuszu
grubość pisania 
0,6 mm.

20 szt.

7. Papier xero, A4,  gramatura: 80 +/- 2 g/
m², białość  161 +/- 2 CIE, grubość  108
+/- 3 µm

60 ryza

8. Papier pakowy biały 20 kg

9. Papier xero, A3, gramatura: 80 +/- 2 g/
m², białość  161 +/- 2 CIE, grubość  108
+/- 3 µm

20 ryza
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10
.

Korektor w taśmie ekologiczny typ CRT-
285 z ruchomą końcówką , ze skuwką
szer.5 mm dł.6 m

40 szt

11. Taśma biurowa bezbarwna 20 szt.

12
.

Zakładki indeksujące transparentne, 5
kolorów x 25 szt., roz. 12x45 mm

30 kom.

13
.

Linijka plastikowa – 40 cm 4 szt.

14
.

Zszywka standard 24/6 wykonana z
metalu nierdzewnego, klejona w bloki po
100 szt., w opakowaniu po 10 bloków ( a’
1000szt)  

1 op.

15
.

Ołówek zwykły HB miękki z korpusem
drewnianym lakierowanym z gumką

30 szt.

16
.

Zakreślacze ( komplety po 4szt. Ŝółty,
zielony, pomarańczowy, róŜowy)

15 kompl.

17
.

Zeszyt A5 w kratkę 96 kart.- twarda
okłada laminowana

20 szt.

18
.

Zeszyt A5 w kratkę 60 kart.- okładka
laminowana

30 szt.

19
.

Segregator biurowy A4/50 oklejony
jednostronnie, z mechanizmem
dźwigowym niklowanym, mocowanym
nitami, z metalowym zaciskiem
unieruchamiającym dokumenty, w ścianie
przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigowego z okutymi
dolnymi krawędziami, z okutym w
ścianie grzbietu otworem oraz wsuwaną
kartą opisową, ( kolor zielony)

5 szt.

20
.

Segregator biurowy A4/50 oklejony
jednostronnie, z mechanizmem
dźwigowym niklowanym, mocowanym
nitami, z metalowym zaciskiem
unieruchamiającym dokumenty, w ścianie
przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigowego z okutymi
dolnymi krawędziami, z okutym w
ścianie grzbietu otworem oraz wsuwaną
kartą opisową, ( kolor Ŝółty)

5 szt.

21
.

Segregator biurowy A4/50 oklejony
jednostronnie, z mechanizmem
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dźwigowym niklowanym, mocowanym
nitami, z metalowym zaciskiem
unieruchamiającym dokumenty, w ścianie
przedniej segregatora otwory na uchwyty
mechanizmu dźwigowego z okutymi
dolnymi krawędziami, z okutym w
ścianie grzbietu otworem oraz wsuwaną
kartą opisową, 
( kolor czerwony)

5 szt.

22
.

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

1 szt.

23
.

Opakowania na płyty DVD twarde-
pudełko na jedną płytę -przeźroczyste

40 szt.

24
.

Kartonowa teczka z gumką. Zamykana na
gumkę wzdłuŜ długiego boku.
Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające
przed wypadaniem dokumentów.
( mix kolorów)

20 

      

Szt.

25 Plastikowa półka na dokumenty A4 ,
wyŜsze ścianki boczne zwiększające
pojemność póki, specjalne wcięcie z
przodu ułatwiające wyjmowanie
dokumentów, wyprofilowany przód
przytrzymujący dokumenty, stabilne
łączenie pomiędzy półkami

15 szt.

26 Podkładka A4 do pisania z okładką i
klipem- sztywna, spręŜysty mechanizm
zaciskowy słuŜący do przytrzymywania
papieru  ( mix kolorów)

10 szt.

27 Teczki na dokumenty twarde zapinane na
rzep kolor  ( czarny, czerwony, niebieski,
Ŝółty, zielony) po 4 szt.

20 szt.

28 Obwoluta na dokumenty A4 (op. 100 szt) 10 op.

29 Obwoluta na dokumenty z klapką A4
wykonana z folii polipropylenowej
przezroczystej wyposaŜona w grzbiet
umoŜliwiający wpięcie do segregatora

400 szt.

30 Spinacze biurowe dł.28 mm (a’ 100szt)
wykonany z drutu spręŜynującego,
niklowanego

 25 opak.

31 Długopis zamykany skuwką, 200 szt.
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sześciokątny kształt zapewniający
komfort i stabilność pisania . Wkład w
kolorze elementów obudowy.
(wkład kolor niebieski)

32 Długopis zamykany skuwką ,
sześciokątny kształt zapewniający
komfort i stabilność pisania . Wkład w
kolorze elementów obudowy.
(wkład kolor czarny)

200 szt.

33 Kreda szkolna biała bezpyłowa 6 opak.

34 Tablica korkowa ścienna z drewnianą
ramą rozmiary ( 60cm x40 cm )

       2    szt.

35 Zeszyt B5 w kratkę -  96 kart.  okładka
laminowana 

5    szt.

36 Zeszyt B5 w kratkę – 160 kart. okładka
laminowana

5    szt.

37 Plastikowy przybornik stojący na biurko z
przegródkami na długopisy i inne drobne
artykuły biurowe (spinacze, pinezki,
zszywki)

       5    szt.

38 Skoroszyt wykonany ze sztywnej folii
PCV. Frontowa okładka bezbarwna, tylna
kolorowa. Na grzebiecie oczka do
wpinania w segregator. Kolor zielony.

10 szt.

39 Skoroszyt wykonany ze sztywnej folii
PCV. Frontowa okładka bezbarwna, tylna
kolorowa. Na grzebiecie oczka do
wpinania w segregator. Kolor Ŝółty.

10 szt.

40 Pojemnik na dokumenty stojący
wykonany z plastiku,  z otworem na palec

5 szt.

41 Karteczki samoprzylepne Ŝółte
rozm.76x76 mm (op. bloczek 100 kartek)

24 op.

42 Rozszywacz metalowy wyposaŜony w
mechanizm umoŜliwiający usuwanie
zszywek ze spiętych wcześniej
dokumentów – do wszystkich rodzajów
zszywek

        
       7  szt.

Razem xxxxx xxxxx xxxxxx xxx

.......................................                    ......................................................................
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