
Załącznik nr 2 a 
        

Pieczęć Firmowa

Zestaw  1

Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m. Cena 
jednostk. 

netto

 Wartość 
netto 

 Stawka 
VAT  

 Wartość 
brutto 

1. Papier maszynowy A4 (a’ 500) 80 ryza

2. Papier kancelaryjny A3 w kratkę (a’ 500) 3 ryza

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

 3 000 ryza

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

12 ryza

5. Etykiety samoprzylepne o wym. 70 x 36 mm - 24 
szt. na formacie A4, op. a' 100 szt. A4

48 op.

6. Papier komputerowy z perforacją 240 x 12 x 3 12 op.

7. Papier komputerowy z perforacją 250 x 12 x 1 6 op.

8. Papier komputerowy z perforacją 250 x 12 x 2 4 op.

9. Papier termoczuły 110 mm 24 szt.

10. Papier do faxu szer. 210 mm, dł. 30 mb 144 szt.

11. Folia kopiująca do telefaxu Philips Magic 5 ECO 
(na 140 stron) 

4 szt.

12. Folia kopiująca do telefaksu Panasonic KX-
FA57E (70 m)

4 szt.

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

240 szt.

14. Zeszyt A5, 60-kartkowy, kartki białe w kratkę 300 szt.

15. Blok z makulatury A4, 100-kartkowy w kratkę 180 szt.

16. Blok do flipchartów, gładki, wym. 90 x 70 cm (a’ 
50 kartek)

24 szt.

17. Brulion A4, 96-kartkowy, kartki białe w kratkę, 
oprawa twarda

180 szt.

18. Długopis z gumowym uchwytem, ze skuwką, 
średnica końcówki pisania 1 mm,  z wymiennym 

600 szt.
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wkładem

19. Wkład do długopisu zwykły 480 szt.

20. Pisak niezmywalny do tkanin, gruba, okrągła 
końcówka, czarny, szybkoschnący, odporny na 
światło, wytrzymałość 14 dni bez zamknięcia

960 szt.

21. Pisak niezmywalny z grubą, okrągłą końcówką, 
czerwony, szybkoschnący, odporny na światło, 
wytrzymałość 14 dni bez zamknięcia

240 szt.

22. Pisak wodoodporny do płyt CD, szybkoschnący, 
odporny na światło, wytrzymałość 14 dni bez 
zamknięcia

180 szt.

23. Zakreślacz  - lśniące fluorescencyjne kolory 
(różne), tusz pigmentowy, szybkoschnący, 
odporny na blaknięcie, ścięta końcówka do 
zakreślania oraz podkreślania

240 szt.

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

60 kpl

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

480 op.

26. Spinacz biurowy dł. 47 mm (a’100 szt.) 
wykonany z drutu sprężynującego, niklowanego

24 op.

27. Cienkopis - końcówka osadzona w metalu 
(kolory: niebieski, czarny, zielony, czerwony) 
obudowa plastikowa, bezwonny, odporny na 
działanie światła, grubość końcówki 0,04              

1 440 szt.

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

420 op.

29. Taśma bezbarwna samoprzylepna 18 x 30 mb 384 szt.

30. Taśma do maszyn liczących, szer. 57 mm 120 szt.

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

120 szt.

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

120 szt.

33. Tusz do nasączania poduszek stępli, czarny, poj. 
28 ml

60 szt.

34. Tusz do nasączania poduszek stępli, czerwony, 
poj. 28 ml

20 szt.

35. Obwoluta  A4 na dokumenty, op. a’100 szt. 
wykonana z folii polipropylenowej przezroczystej 

300 op.
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– matowej „groszek” o grubości 0,05 mm, 
otwierana z góry, wyposażona w grzbiet 
umożliwiający wpięcie do segregatora

36. Segregator 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.

540 szt.

37. Segregator A4/50 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.

240 szt.

38. Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali, 
twarda okładka – 96 kartek w kratkę z indeksem 
alfabetycznym 

12 szt.

39. Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali, 
twarda okładka - 200 kartek w kratkę z indeksem 
alfabetycznym

6 szt.

40. Pinezki standard (a’100) 40 op.

41. Ołówek zwykły HB, z korpusem drewnianym, 
lakierowanym, z zamocowaną  gumką ołówkową

240 szt.

42. Ołówek automat.  z gumką, rysik HB o 
szerokości linii pisania 0,5 mm, z gumowym 
uchwytem i plastikową obudową

60 szt.

43. Rysik do ołówka automatycznego HB szerokość 
linii pisania 0,5 mm, długość 6 cm (op. a’ min. 16 
szt.) 

24 op.

44. Rysik do ołówka automatycznego 2B szerokość 
linii pisania 0,5 mm, długość 6 cm (op. a’ min. 16 
szt.) 

24 op.

45. Rysik do ołówka automatycznego 2B szerokość 
linii pisania 0,7 mm, długość 6 cm (op. a’ min. 16 
szt.) 

24 op.

46. Gumka uniwersalna wykonana z  kompozytów 
plastycznych, przeznaczona do wymazywania 
ołówka lub atramentu, wersja dwustronna: biały - 
usuwa ołówek, niebieski - tusz, rozm. 41 x 18 x 
11 mm +/-4%

60 szt.

.......................................................................................................................................................................
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47. Gumka ołówkowa biała,  wytwarzana z 
naturalnego kauczuku, przeznaczona do 
wycierania ołówków średniej twardości i 
miękkich, nie pozostawiająca smug i nie 
niszcząca papieru, jednolita, biała, rozm. 31 x 23 
x 9 mm  +/-4% 

60 szt.

48. Koperta C4 biała, samoprzylepna (a’ 500 szt.) 
(powierzchnie do zaklejania nasączone klejem nie 
wymagającym zwilżania) 80g/m2

12  op.

49. Koperta C5 biała, samoprzylepna (a’ 500 szt.) 
(powierzchnie do zaklejania nasączone klejem nie 
wymagającym zwilżania) 80g/m2

12 op.

50. Koperta C6 biała, samoprzylepna (a’ 1 000 szt.) 
(powierzchnie do zaklejania nasączone klejem nie 
wymagającym zwilżania) 80g/m2

12 op.

51. Kalka ołówkowa A4 fioletowa (a’ 100 szt.) 3 op.

52. Kalka maszynowa A4 (a’ 100 szt.) 3 op.

53. Dziurkacz biurowy z listwą formatową, 
wykonany ze stali tłoczonej, posiadający 
wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu, 
grubość dziurkowanego pliku – co najmniej 25 
kartek

60 szt.

54. Zszywacz metalowy uniwers., biurowy na 
zszywki 24, możliwość zszycia co najmniej 20 
kartek

80 szt.

55. Rozszywacz do rozginania i usuwania zagiętych 
zszywek. Przeznaczony dla zszywek 24/6.

24 szt.

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

72 szt.

57. Linijka plastikowa, dł. 30 cm 72 szt.

58. Skoroszyt A4 z folii polipropylenowej o grubości 
ok. 0,15 mm, z przezroczystą ścianą przednią, z 
barwną ścianą tylną, z papierową wkładką na 
opisy umieszczoną pod przezroczystym paskiem 
na grzbiecie (minimum 3 kolory), wyposażony w 
grzbiet umożliwiający wpięcie do segregatora

600 szt.

59. Teczka na dokumenty o formacie A4. Wykonana 
z mocnego kartonu (400 g/m2) barwionego i 
lakierowanego z zewnętrznej strony, z mocną 
gumką i trzema zakładkami chroniącymi 
dokumenty przed wypadaniem (różne kolory).

120 szt.

60. Taśma klejąca biała 66 mm x 50 m 240 szt.

61. Dziennik korespond. A4, karty obustr. druk. z 
rubr. „od kogo”, „do kogo”, 100 kartkowy, 
okładka tekturowa pokryta z zewnątrz folią PP

80 szt.

.......................................................................................................................................................................
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62. Teczka korespondencyjna do podpisu (7 
przegródek), kolor niebieski lub zielony, 
wykonana z kartonu, z zewnątrz pokryta folią PP, 
wyposażona w etykietę „Do podpisu” na okładce

8 szt.

63. Tablica korkowa 100 x 80 w drewnianej ramie 12 szt.

64. Tablica korkowa 100 x 120 w drewnianej ramie 12 szt.

65. Tablica magnetyczna, suchościeralna, wykonana z 
blachy stalowej pokrytej emalią, w aluminiowej 
ramie z plastikowymi, zaokrąglonymi rogami, ze 
zdejmowaną listwą na przedmioty. Możliwość 
zawieszenia pionowego lub poziomego. 
Wymiary: 90 x 60 cm

8 szt.

66. Tablica magnetyczna, suchościeralna, wykonana z 
blachy stalowej pokrytej emalią, w aluminiowej 
ramie z plastikowymi, zaokrąglonymi rogami, ze 
zdejmowaną listwą na przedmioty. Możliwość 
zawieszenia pionowego lub poziomego. 
Wymiary: 120 x 90 cm

4 szt.

67. Pinezki kołeczki do tablic korkowych (op. A' 100 
szt.)

24 op.

68. Temperówka metalowa 60 szt.

69. Okładki na akta osobowe pracowników, 
trójdzielne, z podziałem na część A, B i C, w 
twardych okładkach, z grzbietem dodatkowo 
usztywnionym

150 szt.

70. Identyfikator wykonany z przezroczystego, 
sztywnego tworzywa - wyposażony w klips 
sprężynujący i niewielką agrafkę, format 57 x 90 
mm 

240 szt.

71. Zwilżacz do palców z gąbką 10 szt.

72. Łyżka do zupy plastikowa, jednorazowa, biała 2 400 szt.

73. Widelec plastikowy, jednorazowy, biały 600 szt.

74. Flaczarka z plastiku, jednorazowa, biała, poj. 0,5 l 3 000 szt.

75. Kubki jednorazowe do zimnych napojów 300 ml 4 600 szt.

76. Kubek jednorazowy do gorących napojów 250 ml 600 szt.

77. Talerzyk jednorazowy deserowy o średnicy min. 
17 cm

600 szt.

78. Serwetki jednorazowe 2 i 3 warstwowe, 33 x 33, 
różne kolory, op. a' 20 szt.

24 op.

79. Serwetki śniadaniowe 15 x 15 kolor biały (a’ 500 
szt.)

50 op.

80. Folia stretch szer. 45 cm, dł. 250 mb, gr. 20 
mikronów (do kontaktu z żywnością)

240 rola
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81. Płyta CD-R w kopercie  12 000 szt.

82. Półka - szuflada na dokumenty; plastikowa; do 
ustawienia na biurku w stos;  do dokumentów 
formatu A4; przezroczysta; dymna lub kolorowa 
(różne kolory)

 200 szt.

83. Zawieszka do kluczy z opisem dwustronnym, 
plastikowa, w komplecie kółko do kluczy, wym. 
ok. 57 x 22 mm, wsuwana karteczka opiskowa o 
wym. ok. 38 x 17 mm, mix kolorów

300 szt.

84. Sznurek jutowy 25 dkg 180 szt.

Razem

.......................................                         ............................................................
   Miejscowość, data              podpis
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