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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  (Umowy)
Zadanie nr 2 –  Galanteria biurowa

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

zł, gr.
Wartość netto

zł, gr.
VAT

%
Wartość brutto 

zł, gr.

1. Dziurkacz biurowy, średniej wielkości z miarka do formatów A6, A5, A4, średnica 
dziurek 5,5 mm, jednorazowo dziurkuje 40 kartek.

szt. 10

2. Klej biurowy, w aluminiowej tubie, pojemność 50 ml. szt. 500

3. Nożyczki, dł. 16 cm  z nierdzewnej stali, ergonomiczna raczka z odpornego na 
pęknięcia tworzywa sztucznego.

szt. 10

4. Pinezki, metalowe, zwykle, srebrne, 50 szt. w opakowaniu op./50 szt. 10

5. Spinacze biurowe okrągłe 50 mm, duże metalowe. op./100 szt. 10

6. Spinacze biurowe okrągłe 33 mm, małe metalowe. op./100 szt. 300

7. Tusz do pieczątek, czarny, 25 ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączanie 
poduszki.

szt. 60

8. Tusz do pieczątek, czerwony, 25 ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączanie 
poduszki.

szt. 60

9. Temperówka, podwójna, ze stalowymi ostrzami mocowanymi wkrętami. szt. 40

10. Taśma przeźroczysta  20 m x 24 mm szt. 200



11. Poduszka do pieczątek 650 mm x 100 mm szt 20

12. Taśma pakowa, brązowa 48 mm/66 m, jednostronnie klejąca, ekonomiczna o bardzo 
dobrych właściwościach klejących.

szt. 40

13. Zszywacz biurowy wyposażony w obrotową końcówkę, zszywa jednorazowo do 15 
kartek, na zszywki 24/6 i 26/6

szt. 20

14. Zszywki typu STAPLES 24/6 lub równoważne.
op./1000

szt. 400

15. Spinacze – clip małe szt 60

16. Spinacze – clip średnie szt 84

17. Spinacze – clip duże szt 36

18. Rozszywacz szt 20

RAZEM X
*Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

Cena netto /wartość/zadania nr 2 ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi  ….................................................................................... zł.
/słownie zł: …............................................................................................................................................................................................................./.

Cena brutto /wartość/, zadania nr 2 ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ….... podatkiem VAT …........................................... zł.
 /słownie zł:................................................................................................................................................................................................................./.
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