
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr DZp/DGT/15/2013

Nazwa zadania: Zakup materiałów biurowych

Cena jedn. VAT

netto %

1.

Segregator A4, grzbiet 80mm, kolorowy, 
pokryty folią polipropylenową, z mechanizmem 
dźwigniowym, wymieniane etykiety grzbietowe, 
szczeliny w oprawie i ochrona grzbietów, na 
dolnych krawędziach metalowe okucia

szt. 400

2.

Segregator A4, grzbiet 35mm, kolorowy, 
pokryty folią polipropylenową, 2 ringi, 
wymieniane etykiety grzbietowe

szt. 150

3.

Segregator A5, grzbiet 75mm,  kolorowy, 
pokryty folią polipropylenową,  z 
mechanizmem dźwigniowym, wymieniane 
etykiety grzbietowe 

szt. 10

4.

Kolorowy kaseton archiwizacyjny, tekturowy, 
otwarty (kolory: czarny, żółty, czerwony, 
zielony, niebieski), na grzbiecie pole do 
umieszczania opisów informacyjnych, otwór na 
palec ułatwiający zdejmowanie z półki, format 
A4, grzbiet o szer. co najmniej 100mm

szt. 100

5.

Teczka do podpisu, korespondencyjna, twarde 
okładki powlekane sztuczną skórą, kartki 
wewnętrzne z czarnego, utwardzonego 
kartonu, z rozciąganym grzbietem, skorowidz 
alfabetyczny (A – Z lub 1-31)

sz. 10

6.
Dziennik podawczy, korespondencyjny, 96 
kartkowy, w twardej oprawie, format A4 

szt. 40

7.
Zeszyty A4 kratka 96 kartkowe, twarda 
okładka

szt. 300

8. Zeszyty A5 kratka 60 kartkowe szt. 300

9. Zeszyt A5 w kratkę 32 kartkowy szt. 50

10.

Teczki do wiązania, białe, wykonane z kartonu 

o grubości 250g/m
2
,wyposażone w tasiemkę, 

na dokumenty form. A4

szt. 250

ZAŁĄCZNIK  NR  1

FORMULARZ  CENOWY - pakiet 1

Lp
Asortyment Ilość Wartość netto Wartość bruttoProducent Jedn. miar.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr DZp/DGT/15/2013

Nazwa zadania: Zakup materiałów biurowych

11.

Teczki z gumką, białe, wykonane z kartonu o 

grubości 250g/m
2
, wyposażone w gumkę 

wzdłuż długiego boku, posiadające 3 
wewnętrzne klapki, na dokumenty form. A4

szt. 400

12.

Skorowidz A4, 96 kartkowy, twarda, 
laminowana okładka oraz zabezpieczone 
lakierem alfabetyczne registry

szt. 15

13.
Skoroszyt z wąsami metalowymi, wykonany z 
tektury, format A4, z fałdą bez nadruku

szt. 6 000

14.

Skoroszyty wykonane z PCV, twarde, przednia 
okładka przezroczysta, tylna kolorowa, 
papierowy, wysuwany pasek opisowy, format 
A4 (różne kolory)

szt. 1200

15.

Skoroszyty do zawieszania, wykonane z PCV, 
twarde, przednia okładka przezroczysta, tylna 
kolorowa, papierowy, wysuwany pasek 
opisowy, format A4 (różne kolory)

szt. 1300

16.

Segregator A4, grzbiet 50mm, kolorowy, 
pokryty folią polipropylenową, z mechanizmem 
dźwigniowym, wymieniane etykiety grzbietowe, 
szczeliny w oprawie i ochrona grzbietów, na 
dolnych krawędziach metalowe okucia

szt. 50

RAZEM

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2014r.

Wartość netto słownie:

Wartość brutto słownie:
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1. Nożyczki biurowe LACO lub równoważne, ze 
stali nierdzewnej, rękojeść z niełamliwego 
plastiku, dług 21 cm

szt. 260

2. Gumki do gumowania, do papieru i folii, wym. 
min. 2x3cm, ruchoma, kartonowa osłona

szt. 220

3. Pinezki do tablic korkowych, kolorowe, 50szt. 
w opak.

op. 70

4. Spinacze metalowe, małe 28 mm op.100 szt. op. 500

5. Spinacze metalowe, duże 50 mm op. 100 szt. op. 100

6. Linijka zwykła 20 cm, przezroczysta, konieczna 
podziałka

szt. 100

7. Taśma klejąca przezroczysta o szerokości 24 
mm x 20m

szt. 500

8. Taśma klejąca dwustronna 50 mm x 5m, 
dodatkowo zabezpieczona warstwą papieru 

szt. 200

9. Taśma pakowa, brązowa, 48mm x 50m szt. 50

10. Taśma klejąca malarska papierowa, żółta, 
szerokość 19 mm, długość 25m

szt 300

11. Koszulki krystaliczne A4, z dziurkowanym 
wzmocnionym marginesem, z folii, otwierane u 
góry, opak. 100 szt.

op. 300

12. Notes samoprzylepny  76x76 mm 100 
kartkowy

szt 500

13. Korektor w taśmie, wymiary 5mmx8m szt 100

14. Korektor w długopisie, metalowa końcówka, 
poj. 7ml

szt. 100

15. Klej biurowy w tubce, poj. 50ml, nietoksyczny szt 300

16. Temperówka – pojedyncza, plastikowa, stalowe 
ostrze mocowane wkrętem 

szt 200

17. Półka biurowa, dymna, wykonana z polistyrenu 
o wysokiej wytrzymałości, podłużna, na 
dokumenty formatu A4

szt 150

18. Zszywki 24/6, opak. 1000 szt opak 200

19. Zszywki nr 10, opak. 1000 szt opak 20

20. Rozszywacz do zszywek 24/6 szt 50
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21. Zszywacz – obrotowy, plastikowe ramię, 
metalowa podstawa, możliwość zaginania 
zszywek do wewnątrz i na zewnątrz, do 
zszywek 24/6

szt 50

22. Dziurkacz biurowy, z pojemnikiem na ścinki, 
możliwość dziurkowania pliku 2,5mm

szt 50

23. Koperty C3 brązowe do zaklejania na mokro szt 500

24. Koperty małe białe samoprzylepne C 6 szt 13 000

25. Koperty średnie białe samoprzylepne C 5 szt 6 000

26. Koperty białe samoprzylepne C 4 szt 6 000

27. Identyfikator – wykonany z przezroczystego, 
sztywnego tworzywa, z klipsem i agrafką, 
wymiary 90x57 mm, kartka opisowa w 
komplecie, wycięcie na palec

szt 500

28. Papier kancelaryjny w kratkę, format A3, 500 
szt. w opak.

opak 8

29. Papier szary 100 x 120 gramatura 70g/m
2 kg 50

30. Tektura szara 43x61 gramatura 350g/m
2 kg 100

31. Brystol biały, format B1, 100x70 gramatura 

160g/m
2

szt 200

32. Brystol kolorowy, format A1, 100x70 

gramatura 160g/m
2

szt 500

33. Dratwa szewska 10dkg rolka 40

34. Pinezki metalowe, srebrne, 50 szt w opak opak 50

35. Mazaki (24 szt. w opakowaniu) opak 50

36. Koszulki krystaliczne A3, z dziurkowanym 
wzmocnionym marginesem, z folii, otwierane u 
góry, opak. 10 szt.

opak 100

37. Bibuła kolorowa marszczona, 50x200cm szt. 200

38. Farby plakatowe, 8-kolorowe, 20 ml. szt. 150

39. Klej biurowy w sztyfcie, min. 15 g szt. 200

40. Blok rysunkowy, biały A3 szt. 100

41. Blok techniczny biały, A4 szt. 100

42. Płótno introligatorskie, szerokość 100cm, kolor 
czarny, gramatura 110-130g/m2

mb 20

43. Kredki 12 kolorów w paczce op. 100

44. Dziurkacz ozdobny, różne wzory, wzorek 
minimum 18 mm

szt. 40

45. Pędzle, komplet, różne grubości, minimum 12 
szt. W opakowaniu

op. 100
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46. Pastele suche, komplet 12 szt. w opakowaniu, 
kolory podstawowe

op. 50

47. Linijka zwykła 30 cm, przezroczysta, konieczna 
podziałka

szt. 30

48. Linijka zwykła 50 cm, przezroczysta, konieczna 
podziałka

szt. 20

49. Cienkopisy, grubość linii 0,4mm, różne kolory, 
niebieki, czarny, czerwony

szt. 300

RAZEM

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2014r.

Wartość netto słownie:

Wartość brutto słownie:
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1. Marker wodoodporny, różne kolory (czarny, 
zielony, czerwony, niebieski), niezmywalny, 
okrągła końcówka, do wykonywania oznaczeń 
na niemal wszystkich powierzchniach – 
grubość linii pisania 3 mm

szt. 1500

2. Marker (czarny, zielony, czerwony, niebieski), 
wodoodporny, ze ściętą końcówką – grubość 
linii pisania  1-5 mm

szt. 100

3. Zakreślacz STABILO lub równoważny, 
minimum 5 kolorów (ścięta końcówka, grubość 
linii pisania 2-5 mm)

szt. 250

4. Ołówek techniczny w drewnianej okładzinie, 
grafit klejony na całej długości HB, B1 , B2

szt. 600

5. Długopis UNIX lub równoważny, wymienny 
wkład z końcówką 0,7mm, długość linii pisania 
min. 3000m

szt. 900

6. Wkłady do długopisów UNIX lub 
równoważnych (różne kolory)

szt. 200

7. Marker wodoodporny do pisania na tkaninach, 
kolor czarny lub niebieski

szt. 100

8. Długopis żelowy, gumowana strefa chwytu, z 
mechaniką przyciskową, odpowiedni do pisania 
po papierze samokopiującym, wymienny wkład 
żelowy- grubość linii pisania 0,3- 0,5 mm  
różne kolory (niebieski, czarny, czerwony)

szt. 300

9. Marker olejny niezmywalny, odporny na 
wysokie temp, grubość linii pisania od 1mm do 
3mm

szt. 20
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1. Okładka do bindowania przezroczysta, A4, 200 
mic.

szt. 100

2. Folia do laminowania A4 grub. 80 mic., 100szt. 
w opak.

op. 10

3. Grzbiet do bindowania, spirala, rozm. 
8,10,12mm

szt 100

4. Kalkulator CITIZEN SDC-368 lub 
równoważny, 12-pozycyjny duży wyświetlacz, 
podwójna pamięć, klawisz ''00'' podwójne 
zasilanie, korekta ostatniego znaku, 
zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, 
klawisz zmiany znaku +/-, duże klawisze

szt. 40

5. Klej Vikol tubki 75 g, zamawiający fdopuszcza 
klej o większej pojemności z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań

szt. 220

6. Tusz do pieczątek poj. 25 ml kolor czarny, 
czerwony

szt. 50
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1. Papier komputerowy 240x12, jednowarstwowy 
(2000 arkuszy w opak)

opak 2

2. Papier komputerowy 240x12, 3-warstwowy, 
kolorowy (600 arkuszy w opak)

opak 2

3. Papier kserograficzny Polspeed lub 
równoważny, do jednostronnego i 

dwustronnego kopiowania, gramatura 80g/m
2
, 

białość CIE 146-148, format A3, opak. 1 ryza 
(500 ark.). Należy dołączyć specyfikację 
techniczną papieru. Zamawiający dopuszcza 
wycenę papieru o parametrach wyższych.

ryza 30

4. Papier kserograficzny Polspeed lub 
równoważny, do jednostronnego i 

dwustronnego kopiowania, gramatura 80g/m
2
, 

białość CIE 146-148, format A4, opak. 1 ryza 
(500 ark.). Należy dołączyć specyfikację 
techniczną papieru. Zamawiający dopuszcza 
wycenę papieru o parametrach wyższych.

ryza 1 100

5. Papier biały do drukowania recept na drukarce 
igłowej, samokopiujący, dwuwarstwowy, 
perforowane brzegi, nadrukowane ramki. Min. 
1000 str. w opakowaniu.

opak 10

6. Papier A4, gr. 160-200g/m
2
, 250 ark. w opak. opak 6

7. Papier ksero kolor mix, kolory podstawowe 
(bez różowego i fioletowego), format A4, 80g, 
125 szt. w opak. 

opak 200

8. Papier ksero, kolor kremowy, format A4, 

gramatura 80g/m
2

ryza 10

9. Papier wizytówkowy, gramatura 230 g/m
2 ryza 30

Asortyment Ilość Wartość netto
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