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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  (Umowy)
Zadanie nr 1 –  Artykuły i papiery biurowe, koperty oraz przybory do pisania

L. p. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość 
Cena jedn. netto

zł, gr.
Wartość netto

zł, gr.
VAT

%
Wartość brutto 

zł, gr.

1. Blok z makulatury klejony u góry, A-4 w kratkę, 100 kartkowy. szt. 200
2. Blok z makulatury klejony u góry, A-5 w kratkę, 100 kartkowy. szt. 200

3. Bloczek (kostka) klejona wzdłuż jednego boku, zawierająca około 500 kolorowych 
kartek o wymiarach 8,5 x 8,5 cm

blok 100

4. Folia samoprzylepna 100 x 70 cm (różne kolory) arkusz 30

5. Kalka maszynowa, formatu A-4 czarna, woskowana, 25 arkuszy w teczce.
op./25

arkuszy 30

6. Kalka ołówkowa niebieska, formatu A-4, powlekana woskiem o dużej intensywności 
zabarwienia, 25 arkuszy w teczce.

op./25
arkuszy 30

7. Kołonotatnik kratka, 100 kartkowy, w półtwardej oprawie, formatu A-4. szt. 10

8.
Koszulka (kieszeń) do przechowywania dokumentów o formacie A-4, wyposażone w 
uniwersalną perforację brzegu, który dodatkowo jest wzmocniony, otwierana od góry, 
wykonana z folii PP, krystaliczne, pakowane po 100 szt.

op./100
szt. 100

9. Notatnik akademicki (skorowidz) w twardej oprawie, z alfabetem od A do Z, formatu A-
4, 96 kartkowy.

szt. 10

10.
Notesy samoprzylepne, do przekazywania wiadomości, różnobarwne karteczki do 
wielokrotnego przyklejania i odklejania kartek, nie pozostawiają śladu po odklejeniu, 
kostki po 100 kartek o formacie 75 x 75 mm

blok 200

11. Bloczek z zakładkami samoprzylepnymi, opakowanie zawiera 4 różnorodne 
kolorystycznie zakładki o wymiarach 20 x 50 mm, nieprzeźroczyste.

blok 30

12. Ofertówka z twardej folii PCV o bardzo wysokiej przeźroczystości, zgrzana w literę 
„L”, dla dokumentów w formacie A-4

szt. 200

13.
Skoroszyt plastikowy, formatu A-4, z przeźroczystą pierwszą okładką, tylna kolorowa 
twarda, wyposażony w wymienny pasek papieru do opisu i wycięcie ułatwiające 
wysuwanie, z metalowym mechanizmem spinania kartek, różne kolory.

szt. 400

14.

Skoroszyt plastikowy, formatu A-4, z przeźroczystą pierwszą okładką, tylna kolorowa 
twarda, z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem,
wyposażony w wymienny pasek papieru do opisu i wycięcie ułatwiające wysuwanie, z 
metalowym mechanizmem spinania kartek, rożne kolory.

szt.  600



15.

Segregator formatu A-4 z mechanizmem do wpinania dokumentów, wykonany z 
grubego kartonu, okleina z ekologicznego poliolefiny, szerokość grzbietu 75 mm, z 
dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie
znajduje się otwór na palec, na okładce dwa otwory ułatwiające zamykanie segregatora, 
różne kolory.

szt. 400

16.

Segregator formatu A-4 z mechanizmem do wpinania dokumentów, wykonany z 
grubego kartonu, okleina z ekologicznego poliolefiny, szerokość grzbietu 50 mm, z 
dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie
znajduje się otwór na palec, na okładce dwa otwory ułatwiające zamykanie segregatora, 
różne kolory.

szt. 120

17.

Segregator formatu A-5 z mechanizmem do wpinania dokumentów, wykonany z 
grubego kartonu, okleina z ekologicznego poliolefiny, szerokość grzbietu 70 mm, z 
dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie
znajduje się otwór na palec, na okładce dwa otwory ułatwiające zamykanie segregatora, 
różne kolory.

szt. 20

18. Skorowidz , szyty, w twardej oprawie, indeks od A do Z, formatu ½ A-4 szt. 10
19. Teczka  wiązana formatu A-4 wykonana z białego kartonu 275g/m2 szt. 300

20. Teczka z gumką na haczyki formatu A-4, wykonana z białego kartonu 350g/m2, 
posiadająca trzy zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem.

szt. 200

21.
Teczka z gumką na dokumenty o formacie A-4, wykonana z mocnego, barwionego i 
lakierowanego z jednej strony kartonu, posiadająca mocną gumkę oraz trzy zakładki 
chroniące dokument przed wypadaniem, różne kolory.

szt. 50

22.
Teczka plastikowa wiązana na dokumenty o formacie A4, wykonana z folii PCV, 
przednia okładka przeźroczysta, tylnia kolorowa, wewnątrz znajdują się trzy zakładki 
zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem.

szt. 600

23. Zeszyt w kratkę 16 kartkowy formatu A-5 szt. 200
24. Zeszyt w kratkę 32 kartkowy formatu A-5 szt. 200
25. Zeszyt w kratkę 60 kartkowy formatu A-5 szt. 200
26. Zeszyt w kratkę 80 kartkowy formatu A-5 szt. 100
27. Zeszyt w kratkę 96 kartkowy formatu A-5 szt. 100
28. Zeszyt w kratkę 96 kartkowy formatu A-4, w twardej oprawie. szt. 200
29. Tacki papierowe 14 cm x 20 cm jednorazowe. szt. 3 000

30.

Cienkopis z końcówką fibrową, bardzo ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie 
tuszu, plastikowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, grubość linii 0,4
mm, nie plami, nie brudzi, nie przerywa, pisze, w kolorach: czarny, czerwony, zielony, 
niebieski, typu STABILO POINT lub równoważny.

szt. 800

31.
Długopis typu PENTEL BK 77 lub równoważny, z wymiennym wkładem o długości 
linii pisania 1700 m, nie plami, nie przerywa, w przeźroczystej obudowie, różne kolory: 
niebieski, czarny, czerwony, zielony.

szt. 200

32. Flamaster biurowy, nie plami, nie brudzi, nie przerywa, pisze, kolor czarny. szt. 50

33. Gumka typu PENTEL lub równoważna, przeznaczona do stosowania na papierze, 
dokładnie wycierająca nie niszcząc ścieranej powierzchni, średnia.

szt. 100

34. Korektor w taśmie typu STANGER lub równoważny, ergonomiczny korektor w szt. 50



kształcie myszki, z taśmą o bardzo dobrych właściwościach kryjących, posiada 
mechanizm regulacji naciągu taśmy, optymalne wymiary taśmy kryjącej: 

35.
Korektor w płynie z pędzelkiem typu STANGER lub równoważny, pojemność 20 ml, 
szybkoschnący, idealny do korekcji miejscowej i dużych powierzchni, korekcja na 
papierze zwykłym i faksowym.

szt. 50

36.
Korektor w piórze typu PENTEL lub równoważny, z cienka końcówką, szybkoschnący, 
cienko pisząca metalowa końcówka nadaje się do pokrywania drobnych szczegółów, 
specjalny zaworek uniemożliwiający zaschniecie lub zatarcie końcówki, zawartość 7 ml.

szt. 200

37. Linijka plastikowa przeźroczysta, długość 15 cm szt. 10
38. Linijka plastikowa przeźroczysta, długość 30 cm szt. 10
39. Linijka plastikowa przeźroczysta, długość 50 cm szt. 5

40.
Marker permanentny, wodoodporny z okrągłą końcówką do pisania na tworzywach 
sztucznych, szkle, metalu, szybkoschnący nie plami, nie brudzi, nie przerywa, grubość 
linii pisania 2 mm, typu STAEDTLER lub równoważny, czarny.

szt. 800

41. Ołówek z trwałym grafitem odpornym na złamania, łatwo się temperujący, miękki, z 
gumką

szt. 150

42. Wkład zwykły do długopisu, nie brudzi, nie plami, nie przerywa, pisze, różne kolory: 
niebieski, czarny, czerwony, zielony.

szt. 500

43. Wkład do długopisu typu PENTEL BK 77 lub równoważny, nie polami, nie brudzi, nie 
przerywa, pisze, różne kolory: niebieski, czarny, czerwony, zielony.

szt. 500

44. Wkład żelowy UMR-85, kolor czarny, czerwony i niebieski, nie plami, nie brudzi, nie 
przerywa, pisze, wodoodporny, końcówka ze stali nierdzewnej, średnica kulki 0,5 mm

szt. 50

45. Wkład żelowy do długopisu Pentel, kolor czarny i niebieski, nie plami, nie brudzi, nie 
przerywa, pisze, wodoodporny, końcówka ze stali nierdzewnej, średnica kulki 0,5 mm

szt 20

46. Wkład do długopisu typu ZENITH, długość linii pisania ok. 6500 m, końcówka NS z 
kulką o średnicy 1 mm, nie plami, nie brudzi, nie przerywa, pisze.

szt. 100

47.
Zakreślacz z intensywnym atramentem na bazie wody, nie rozmazuje się na papierze i 
nie blaknie, idealny do zaznaczania tekstu na wydrukach komputerowych, papierze 
zwykłym i węglowym, ścięta końcówka o grubości 1-5 mm, w różnych kolorach.

szt. 120

48. Papier kancelaryjny A-3, kratka ryza/
500 arkuszy 5

49. Papier ksero A-4 bezpyłowy, bezchlorowy, bezdrzewny, gramatura 80g/m2 do 
kopiowania jednostronnego i dwustronnego, białość CIE 160 - 166

ryza/
500 arkuszy 2500

50. Papier ksero A-3 bezpyłowy, bezchlorowy, bezdrzewny, gramatura 80g/m2 do 
kopiowania jednostronnego i dwustronnego, białość CIE 160 166

ryza/
500 arkuszy 50

51. Papier do faxu PANASONIC 210 x 30 x ½ w rolce z rdzeniem ø 12 mm rolek 100
53. Koperta listowa, biała, B-6 samo klejąca z paskiem. szt. 8000
53. Koperta listowa, biała, B-5 samo klejąca z paskiem szt. 2000
54. Koperta listowa, szara, B-5 samo klejąca z paskiem szt. 6000
55. Koperta listowa, biała B-4 samo klejąca z paskiem szt. 2000
56. Koperta RTG, szara, 37 cm x 45 cm szt. 10000
57. Koperta listowa szara, A-4 samo klejąca z paskiem szt. 15000



58. Papier szary, pakowy, gruby, waga 1 arkusza około 70g kg 20

59. Teczka z clipem format A – 4 szt 10

60 Taśma do metkownicy trzyrzędowej szt 200

RAZEM X

*Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

 

Cena netto /wartość/zadania nr 1 ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi  ….................................................................................... zł.
/słownie zł: …............................................................................................................................................................................................................./.

Cena brutto /wartość/, zadania nr 1 ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ….... podatkiem VAT …........................................... zł.
 /słownie zł:................................................................................................................................................................................................................./.
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