
Lp. Opis artykułu Rodzaj Jednostka miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto

Stawka 

podatku 

VAT

Cena brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Skoroszyt plastikowy twardy, z boczną perforacją 

umożliwiającą wpięcie do segregatora, tylna 

okladka kolorowa, przednia przeźroczysta, 

wysuwany  papierowy pasek do opisu, różne 

kolory

A 4 szt. 1600

2.
skoroszyt kartonowy biały, okładka pełna (duże 

oczka), gr. 275g/m2
A 4  - oczkowy szt. 1400

3.
skoroszyt papierowy biały,  okładka połówkowa 

(½)  -  gr. 250 g/m2 (duże oczka)
A 4 - oczkowy szt. 200

4. teczki plastikowe różne kolory z gumką A 4 szt. 60

5. teczka kopertowa przeźroczysta na zatrzask A 4 szt. 10

6.
Teczki  kartonowe kolorowe z gumką  gramatura 

350g/m2

A 4 - różne 

kolory
szt. 80

7. Teczka kartonowa ( gr. 275g/m2), biała, wiązana A 4 szt. 50

"FORMULARZ CENOWY" - załącznik nr 2 do zaproszenia i umowy



8.

Koszulka do segregatora wykonana z folii PP , 

otwierana od góry,  z multiperforacją 

umożliwiającą wpięcie do każdego typu 

segregatora, folia groszkowa (grubsze)

A 4 op. = 100szt. 63

9. koszulki foliowe  A4 z klapką z boku A 4 op.= 25 szt. 20

10. Koszulki foliowe A 5 op.= 100 szt. 1

11. ofertówka twarda przeźroczysta A 4 op. = 25 szt. 10

12.
kart.przekład. do dokumentów 250g (bez 

nadruku, otworów)
A 4 op.= 100 szt. 21

13
kart.przekład. do dokumentów wąskie (10*24) 

kolor 1/3
A 4 op.=100 szt. 8

14. karton wizyt, sukno biały 180g A 4 op=20 ark. 1

15.

Teczka do podpisu w twardej oprawie, wykonana 

z kartonu,z zewnątrz pokryta folią PP, z 10  

przekładkami, każda przekładka posiadajaca 2-3 

dziurki w środku strony, rozciągliwy grzbiet

A 4 - rożne 

kolory
szt. 18

16.

Teczka do podpisu w twardej oprawie, wykonana 

z kartonu,z zewnątrz pokryta folią PP, z 15  

przekładkami, każda przekładka posiadajaca 2-3 

dziurki w środku strony, rozciągliwy grzbiet

A 4 - rożne 

kolory
szt. 39



17.

Teczka do podpisu w twardej oprawie, wykonana 

z kartonu,z zewnątrz pokryta folią PP, z 20 

przekładkami, każda przekładka posiadajaca 2-3 

dziurki w środku strony, rozciągliwy grzbiet

A 4 - rożne 

kolory
szt. 5

18. teczka skrzydłowa gruba sztywna na gumkę A 4 szt. 10

19. teczka z przegródkami (ok. 14) na dokumenty A 4 szt. 1

20.
A 4 - 70 mm - 

żółty
szt. 40

21.
A 4 - 70 mm - 

zielony
szt. 205

22.
A 4 - 70 mm - 

czerwony
szt. 85

23.
A 4 - 70 mm - 

niebieski
szt. 90

24.
A 4 - 70 mm 

pomarańczowy
szt. 10

25.
A 4 - 70 mm 

szary
szt. 10

26.
A 4 - 40 mm -

żółty
szt. 5

Segregator z mechanizmem dźwigniowym 

wykonany z tektury na zewnątrz pokryty 

ekologiczną poliolefeliną, na grzbiecie 

dwustronna etykieta, z otworem na grzbiecie, z 

okuciami na dolnych krawędziach

Segregator z mechanizmem dźwigniowym 

wykonany z tektury na zewnątrz pokryty 

ekologiczną poliolefeliną, na grzbiecie 

dwustronna etykieta, z otworem na grzbiecie, z 

okuciami na dolnych krawędziach



27.
A 4 - 40 mm - 

zielony
szt. 76

28.
A 4 - 40 mm - 

niebieski
szt. 47

29.
A 4 - 40 mm - 

pomarańczowy
szt. 10

30.
A 4 - 40 mm 

szary
szt. 10

31.

Segregator z mechanizmem dźwigniowym 

wykonany z tektury na zewnątrz pokryty 

ekologiczną poliolefeliną, na grzbiecie 

dwustronna etykieta, z otworem na grzbiecie, z 

okuciami na dolnych krawędziach

A 5 - 70 mm szt. 10

32.
blok biurowy w kratkę, klejony na górze, 

gramatura min. 55g/m2
A 4 szt. 50

33.
zeszyt w kratkę  twada oprawa - 96 kartkowy (bez 

nadruku)
A 4 szt. 13

34.
zeszyt w kratkę  twada oprawa - 96 kartkowy (bez 

nadruku)
A 5 szt. 11

35. zeszyt w kratkę - 60 kartkowy (bez nadruku) A 5 szt. 4

36. zeszyt na spirali z dziurkami do segregatora B 5 szt. 2

Segregator z mechanizmem dźwigniowym 

wykonany z tektury na zewnątrz pokryty 

ekologiczną poliolefeliną, na grzbiecie 

dwustronna etykieta, z otworem na grzbiecie, z 

okuciami na dolnych krawędziach



37. zeszyt w kratkę  na spirali 100 - kartkowy A 5 szt. 5

38. kostki biurowe białe klejone 85 x 85 mm bloczek 42

39. karteczki samoprzylepne 75*75 (kostki) 75 x 75 mm bloczek 175

40. karteczki samoprzylepne 38*51 (kostki) 38 x 51 mm bloczek 130

41. karteczki samoprzylepne 51*76 (kostki) 51 x 76 mm bloczek 115

42. zakreślacz różowy szt. 10

43. zakreslacz żółty szt. 60

44. zakreślacz zielony szt. 40

45. zakreślacz pomarańczowy szt. 41

46. zakreślacz niebieski st. 10



47.

Marker  do wszystkich powierzchni, odporny na 

ścieranie, końcówka okrągła o grubości linii 

pisania 2,00 mm (gruby)
czarny

szt. 40

48.

Marker  do wszystkich powierzchni, odporny na 

ścieranie, końcówka okrągła o grubości linii 

pisania 2,00 mm (gruby)

czerwony szt. 2

49.

Marker  do wszystkich powierzchni, odporny na 

ścieranie, końcówka okrągła o grubości linii 

pisania 2,00 mm (gruby)

pomarańczowy szt. 5

50.

Marker  do wszystkich powierzchni, odporny na 

ścieranie, końcówka okrągła o grubości linii 

pisania  (gruby) - 2,00 mm

zielony szt. 5

51.
Pisak permanentny wodoodporny do płyt CD 

cienki 
czarny szt. 20

52.

Marker do wszystkich powierzchni, odporny na 

ścieranie, końcówka okrągła o grubości linii 

pisania (cienki)

czarny szt. 25

53.

Marker do wszystkich powierzchni, odporny na 

ścieranie, końcówka okrągła o grubości linii 

pisania (cienki)

granatowy szt. 15

54.

Marker do wszystkich powierzchni, odporny na 

ścieranie, końcówka okrągła o grubości linii 

pisania (cienki)

biały szt. 2



55.
kolor tuszu 

niebieski
szt. 350

56.
kolor tuszu 

czarny
szt. 20

57.
kolor tuszu 

zielony
szt. 5

58.
kolor tuszu 

czerwony
szt. 5

59. czarny szt. 60

60. niebieski szt. 12

61. zielony szt. 24

62. czerwony szt. 60

63. niebieski szt. 12

64. czarny szt. 6

Cienkopis z tuszem na bazie wody do 

pisania,kreślenia i rysowania na papierze, 

końcówka w metalowej skuwce grubości 0,3/0,4 

mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu

długopis żelowy 

Długopis  automatyczny typu TOMA SUPERFINE 

TO-069 z klipsem, wymienny wklad, w gwiazdki  



65. ołówki popularne HB dł. min. 17 cm szt. 96

66. kredki ołówkowe 12 kol. opakowanie szt. 2

67. korektor w płynie (butelka) 20 ml. szt. 5

68.
Korektor w taśmie, nie zawiera rozpuszczalników, 

odporny na światło
4,2 mm x 9 m. szt. 15

69.
taśma samoprzylepna (klejąca), przeźroczysta, 

bezbarwna
25 mm szt. 31

70.
Taśma pakowa brązowa, wyprodukowana na 

bazie kleju akrylowego (szeroka)

szer.50 mm x 

dł.60 m
szt. 9

71.
Taśma pakowa przeźroczysta, wyprodukowana na 

bazie kleju akrylowego (szeroka)

szer.50 mm x 

dł.60 m
szt. 4

72.
zszywki rozmiar 24 x 6 mm opak. Zbiorcze      (10 

000 szt.)
opakowanie szt. 22

73.

Zszywacz biurowy, metalowy w plastikowej 

obudowie, zszywający jednorazowo min. 30 

kartek, głębokość wsuwania kartek min. 60 mm

szt. 13

74.

Zszywacz biurowy, metalowy w plastikowej 

obudowie, zszywający jednorazowo min. 100 

kartek (duży)

szt. 3



75.
Rozszywacz  uniwersalny do wszystkich rodzajów  

zszywek
szt. 13

76.

Dziurkacz biurowy posiadający żeliwne ramię, 

metalową podstawę, wykończenia z tworzywa 

sztucznego, z ogranicznikiem formatu, 

pojemnikiem na odpadki, regulowany rozstaw 

otworów, dziurkuje jednorazowo do 60 kartek

szt. 1

77.

Dziurkacz biurowy posiadający żeliwne ramię, 

metalową podstawę, wykończenia z tworzywa 

sztucznego, z ogranicznikiem formatu, 

pojemnikiem na odpadki, regulowany rozstaw 

otworów, dziurkuje jednorazowo do 30 kartek

szt. 10

78.

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, 

ergonomicznie wyprofilowane,  zapewniające 

wygodę pracy osobom prawo- i leworęcznym, 

uchwyty powleczone tworzywem  sztucznym

małe szt. 1

79.

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, 

ergonomicznie wyprofilowane,  zapewniające 

wygodę pracy osobom prawo- i leworęcznym, 

uchwyty powleczone tworzywem  sztucznym

średnie szt. 10

80.

Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej, 

ergonomicznie wyprofilowane,  zapewniające 

wygodę pracy osobom prawo- i leworęcznym, 

uchwyty powleczone tworzywem  sztucznym

duże szt. 2

81. Temperówka plastikowa z pojemnikiem szt. 6



82.
Gumka do  wycierania, miękka, chlebowa, 

możliwość ścierania ołówków i kredek - biała
biała szt. 24

83. Klej w sztyfcie duży szt. 18

84. Klej w tubie uniwersalny szt. 1

85. Tusz do stempli typu NORIS lub równoważny czerwony szt. 6

86. Tusz do stempli typu NORIS lub równoważny czarny szt. 2

87. Linijka plastikowa (różne kolory) 30 cm szt. 27

88. Linijka plastikowa (różne kolory) 20 cm szt. 5

89. klipsy do dokumentów małe 25 mm opak. =12 szt. 25

90. klipsy do dokumentów średnie 32 mm opak. =12 szt. 25

91. klipsy do dokumentów duże 41 mm opak. =12 szt. 35



92. klipsy do dokumentów b. duże 51 mm opak. =12 szt. 5

93. nici do zszywania dokumentów (grube) szt. 5

94. igły do zszywania dokumentów para 2

95. gumki recepturki opak. = 1 kg 3

96. Kalkulator 16cm*12cm szt. 11

97. Przybornik na biurko szt. 5

98. Wkład do długopisu a`la "Zenith" niebieski opak.= 20 szt. 3

99. Atrament Montegrappa 50 ml granatowy szt. 1

100. Wkłady do pióra PARKER opak. = 5 szt. 6

101. pióro PARKER szt. 4



102.
karteczki samoprzylepne indeksujące neonowe 

szer. 12 - 15 mm

opak. = 5x25 

szt.
opak. 35

103. Półka na dokumenty szt. 10

104. Koperty C4 HK rozszerzane szt. 30

105. Koperty białe samoklejące bez okienka A 4 szt. 500

106.
Koperty białe samoklejące bez oczka (C6 SK 

114x162)
małe opak. = 1000 szt. 1

107.
Koperty białe samoklejące z oczkiem prawym (DL 

SK 110x220 OKP 45x90)
duże opak. = 1000 szt. 20

108. Koperty białe samoklejące C5 opak. = 500 szt. 2

109. zawieszki do kluczy małe z opisem opak. = 100 szt. 1

110. Papier ksero ryza 1 000

111.
Podkładki pod dokumenty z klamrą (deska PVC z 

klipsem)
A 4 szt. 10



112. datownik szt. 7

113. Klips archiwizacyjny opak. = 50 szt. 2

114. Wąsy do segregatora (skoroszytowe) opak. 20

115.

Teczka na akta osobowe (tektura oblewana folią 

PVC z kieszonką na grzbiecie i 4 przekładkami 

personalnymi) 

bordowa szt. 20

116. kartony archiwizacyjne 10 cm A 4 szt. 130

……………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis Dostawcy)

Razem:



                               


