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pieczątka (dane firmy)

Lp. Rodzaj produktu Opis oferowanego produktu i typ

Cena 

jednostkowa 

netto

Cena 

jednostkowa 

brutto

Ilość Jednostka Wartość netto Wartość brutto

1

Akumulatorki o pojemności 2300mAh. Rodzaj produktu - 

AA/HR06. Działają do 6x dłużej , utrzymują moc do 1 roku 

a działają do 5 lat. Rodzaj ogniwa NiMH. Opakowanie 4 szt. 

1 opakowanie

2

Akumulator o pojemności 800mAh.Rodzj produktu - 

AAA/HR03. Działają do 6x dłużej , trzymują moc do 1 roku 

a działają do 5 lat. Rodzaj ogniwa NiMH. Opakowanie 4 szt

1 opakowanie

3

Baterie alkaliczne AA. Działają do min. 11 x dłużej niż 

standardowe baterie alkaliczne. Rodzaj produktu AA/LR6. 

Opakowanie 4 szt. 

46 opakowanie

4

Baterie alkaliczne AAA. Działają do min. 11 x dłużej niż 

standardowe baterie alkaliczne. Rodzaj produktu AAA/LR3. 

Opakowanie 4 szt.

20 opakowanie

5

Chusteczki do czyszczenia powierzchni z tworzyw 

sztucznych i metalowych. Zawartość pojemnika - 100 szt. 

Płyn, którym są nasączone w 99% zapobiega 

rozprzestrzenianiu się zarazków. Chusteczki DURABLE lub 

równoważne

10 opakowanie

6

Cienkopis z plastikową końcówką oprawioną w metal. 

Wentylowana skuwka. Trójkątna, ergonomiczna obudowa. 

Grubość linii - 0,3 mm. Tusz z formułą Dry Safe 

potwierdzoną certyfikatem ISO – może pozostawać bez 

skuwki do kilku dni i nie wysycha. 4 kolory. Zmywalny. 

Cienkopis STAEDTLER TRIPLUS 334 lub równoważny 

2 opakowanie

7

Cienkopis z fibrową końcówką oprawioną w metal. Grubośc 

linii - 0,4 mm. Czarny kolor tuszu. Cieńkopis GRAND GR-

280 lub równoważny

30 sztuka

8

Cienkopis z fibrową końcówką oprawioną w metal. Grubośc 

linii - 0,4 mm. Niebieski kolor tuszu. Cieńkopis GRAND GR-

280 lub równoważny

30 sztuka

9

Długopis żelowy niebieski nieautomatyczny. Ergonomiczny 

gumowy uchwyt. Grubość linii pisania 0,3mm. Końcówka 

„niklowane srebro” o grubości 0,6mm. Wodoodporny tusz 

ze specjalnym pigmentem nadający kolorom intensywność. 

Długopis żelowy PENTEL K116 lub równoważny

55 sztuka

10

Długopis żelowy wyposażony w mechanizm chowania 

wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem 

ubrania. Ergonomiczny gumowy uchwyt w kolorze tuszu 

zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni podczas pisania. 

Długość linii pisania - 1200m. Grubość linii pisania - 

0,32mm. Kolor tuszu niebieski. Długopis żelowy PILOT G-2 

lub równoważny

92 sztuka

11

Długopis żelowy wyposażony w mechanizm chowania 

wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem 

ubrania. Ergonomiczny gumowy uchwyt w kolorze tuszu 

zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni podczas pisania. 

Długość linii pisania - 1200m. Grubość linii pisania - 

0,32mm. Kolor tuszu czerwony. Długopis żelowy PILOT G-2 

lub równoważny

5 sztuka
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12

Długopis żelowy wyposażony w mechanizm chowania 

wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem 

ubrania. Ergonomiczny gumowy uchwyt w kolorze tuszu 

zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni podczas pisania. 

Długość linii pisania - 1200m. Grubość linii pisania - 

0,32mm. Kolor tuszu zielony. Długopis żelowy typu PILOT 

G-2

5 sztuka

13

Długopis żelowy, szybkoschnący tusz

tusz wodoodporny, pigmentowy, odporny na blaknięcie (5 

lat gwarancji na tusz). Wymienny wkład, klip i końcówka ze 

stali nierdzewnej. Grubość linii pisania: ok. 0,4 mm 

(końcówka 0,7 mm), gumowy uchwyty. 12 szt. w 

opakowaniu. Kolor tuszu niebieski. Długopis żelowy UNI 

UMN-207 lub równoważny

2 opakowanie

14

Długopis automatyczny, średnica końcówki 1,0 mm. 

Grubośc linii pisania 0,4 mm. Długość linii pisania 2000 m. 

Kolor obudowy oraz wkładu - niebieski. Długopis BIC 

ROUND STICK CLIC lub równoważny

74 sztuka

15

Długopis z cienką końcówką 0,8 mm (grubość linii pisania: 

0,3 mm), długość linii pisania 3500 m, kolor wkładu 

niebieski, pomarańczowy korpus, atrament na bazie oleju, 

20 szt. w opakowaniu. Długopis BIC ORANGE lub 

równoważny

4 opakowanie

16

Dziurkacz czarny z uchwytem z niełamliwego plastiku; 

wysuwany ogranicznik formatu oraz blokada rączki; 

dziurkuje jednorazowo do 25 kartek; gwaranacja 10 lat; 

Dziurkacz Leitz 5005 lub równoważny

16 sztuka

17

Gumka ołówkowa HI-POLYMER idealna do stosowania na 

papierze; Wykonana z PVC; Nie zawiera szkodliwych 

substancji w tym metali ciężkich; wymiary 35,0 x 16,0 x 

11,5 mm; nie pozostawia śladów i nie niszczy ścieranej 

powierzchni; Gumka Pentel mini ZEH03 lub równoważna

48 sztuka

18

Kalkulator biurowy; 12 pozycyjny wyświetlacz; funkcja 

sprawdzania i poprawy obliczeń (do 150 kroków); 

wymiary: 192x144x34,6mm; podwójne i potrójne zero; 

obliczanie marży; klawisz cofania; suma całkotiwa GT; 

zapis walutowy ADD2. Kalkulator typu CASIO DJ-120D PLUS

11 sztuka

19
Karteczki samoprzylepne Z-note. 5 klasycznych kolorowych 

karteczek. 100 karteczek w bloczku w rozmiarze 76x76
48 bloczek

20
Karteczki samoprzylepne w kolorze żółtym lub mix 

neonowych kolorów. Wymiary 76x76mm. 100szt w bloczku. 
37 bloczek

21
Karteczki samoprzylepne żółte. Wymiary 38x51mm. 100szt 

w bloczku. 
38 bloczek

22

Klej biurowy w sztyfcie, waga netto 40g. Wysoka 

przyczepność początkowa. Nie marszczy papieru. 

Zmywalny w temperaturze 20ºC. Nie zawiera 

rozpuszczalników. Masa kleju stworzona w 90% z 

odnawialnych składników. Do klejenia papieru, tektury i 

fotografii. 

13 sztuka

23
Klipsy biurowe, metalowe o szer. 15mm, do spinania 

grubych plików dokumentów. W opakowaniach po 12 sztuk
12 opakowanie

24 Klipsy biurowe, metalowe o szer. 19mm, do spinania 

grubych plików dokumentów. W opakowaniach po 12 sztuk
21 opakowanie

25
Klipsy biurowe, metalowe o szer. 32mm, do spinania 

grubych plików dokumentów. W opakowaniach po 12 sztuk
3 opakowanie



26

Koperta formatu B-5 (176mm x 250mm) +/- 10mm, 

samoklejąca, wykonana z papieru białego offsetowego o 

gramaturze nie niższej niż 75 g/m2. Opakowanie 50szt.

16 opakowanie

27

Koperta formatu C-4 (229mm × 324mm) +/- 10mm, 

samoklejąca, wykonana z papieru białego offsetowego o 

gramaturze nie niższej niż 75 g/m2. Opakowanie 250 szt.

3 opakowanie

28

Koperty formatu B4 HK białe (250x353x38mm) +/-10mm, 

o powiększonej pojemności do przesyłania większej ilości 

dokumentów. Wykonane z grubego papieru, pasek 

samoprzylepny. Opakowanie 10 szt

1 opakowanie

29

	Korektor w taśmie w ergonomicznej i przeźroczystej 

obudowie pozwalającej na kontrolę zużycia taśmy, 

posiadający ruchomy mechanizm zabezpieczający i 

chroniący taśmę przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 

Wymiary taśmy: szerokość 4,2mm,  długość min. 24 max. 

27m. Korektor Pentel ZT54 lub równoważny

29 sztuka

30 Kostka biurowa nieklejona biała (83x83x75mm) +/- 10mm 9 sztuka

31
Kostka samoprzylepna (76x76mm) Mix kolorów neonowych 

- 400 karteczek. 
12 bloczek

32

Oprawa foliowa (koszulka do segregatora) przeznaczona na 

dokumenty formatu A-4, kieszeń otwierana z góry, 

wykonana z folii krystalicznej o grubości minimum 150mic. 

Boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora 

czteroringowego. Oprawa foliowa Bantex lub równoważna

1 opakowanie

33

Oprawa foliowa (koszulka do segregatora) poszerzana z 

krystalicznej ekologicznej folii o grubości: 120 mic, format 

szerszy niż A4 na katalogi, otwierana od góry, wymiary 

wewnętrzne: 220x300mm. Boczna perforacja 

umożliwiająca wpięcie do segregatora czteroringowego. 

Oprawa foliowa DONAU lub równoważna

11 opakowanie

34

Oprawa foliowa (koszulka do segregatora)Koszulka ''U'' w 

formacie A4 z poszerzanymi bokami, na dokumenty i 

katalogi; grubość folii 180mic; groszkowa struktura folii; 

harmonijkowe dno i boki. Boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora czteroringowego. Oprawa foliowa 

OXFORD lub równoważna

12 opakowanie

35

Oprawa foliowa (koszulka do segregatora) przeznaczona na 

dokumenty formatu A-4, kieszeń otwierana z góry, 

wykonana z folii krystalicznej o grubości minimum 100mic. 

Boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora 

czteroringowego. Oprawa foliowa Q-CONNECT lub 

równoważna

60 opakowanie

36

Koszulki na płyty CD, pojedyncze, foliowe, z oczkami do 

wpięcia do segregatora. Opakowanie - 10 szt. Koszulka 

Bantex lub równoważne 

1 opakowanie

37 	Linijka plastikowa o długości 50 cm 1 sztuka

38

Marker do płyt CD/DVD, dwustronny z szybkoschnącym 

tuszem, dwa rodzaje końcówek: 0,8mm (stożkowa), i 

0,5mm (igłowa), kolor czarny. Marker TOMA TO-320 lub 

równoważny

15 sztuka

39

Markery kolorowe do tablicy suchościeralnej; długość linii 

pisania 1200m; grubość linii pisania 1,1 do 2,2mm; tłoczek 

dozujący tusz umożliwia 4x dłuższą linię pisania niż w 

tradycyjnym markerze. Opakowanie zawiera 4 sztuki z 

gąbką magnetyczną. Markery Pentel MWL5S-4N lub 

równoważne

4 opakowanie



40

Nożyczki 20,5cm; ostrze ze stali nierdzewnej; 

ergonomiczny i miękki uchwyt dla prawo i lewo ręcznych; 

dożywotnia gwarancja; mogą być stosowane również do 

tkanin i skóry; spiczaste zakończenia. Nożyczki Scotch 

Precision lub równoważne

20 sztuka

41

Ołówek drewniany bez gumki; obudowa pokryta 

ekologicznym lakierem; ergonomiczny trójkatny przekrój; 

specjalna miękka strefa uchwytu, pokryta drobnymi 

punkcikami. Ołówek FABER CASTELL GRIP 2001 lub 

równoważny

15 sztuka

42

Ołówek drewniany z gumką, twardość HB, odporny na 

złamania., pokryty ekologicznym lakierem. Posiada 

ergonomiczny trójkątny przekrój oraz specjalną, miękką 

strefę uchwytu, pokrytą drobnymi punkcikami. Ołówek 

FABER CASTELL GRIP 2001 lub równoważny

22 sztuka

43

Ołówek automatyczny; 0,5 mm; kolor szary; posiada 

ergonomiczny gumowy korpus, metalowy mechanizm 

zaciskowy oraz gumkę wymienną. Ołówek PENTEL lub 

równoważny

10 sztuka

44

Papier kserograficzny formatu A-4, przeznaczony do 

dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach o gramaturze 

- 80 g /m2, stopień białości nie niższy niż 166 (CIE), 

wyprodukowany z masy celulozowej bielonej bez udziału 

chloru elementarnego (ECF). Certyfikat FSC. 

Wyprodukowany w technologii ColorLOK. Papier Poljet lub 

równoważny

1350 ryza

45

Płyn do czyszczenia ekranów telewizyjnych, monitorów 

laptopów oraz szklanych powierzchni kopiarek i skanerów; 

płyn o właściwościach antystatycznych nie zawiera 

alkoholu; o pojemności 250ml. 

21 sztuka

46
Płyn do czyszczenia tablicy suchościeralnej 5 o pojemności 

500 ml; atomizer
4 sztuka

47

Podkładka żelowa pod myszkę, antracyt, o ergonomicznej 

formie z zintegrowaną podporą dla rąk wypełnioną żelem: 

wymiary: 230x26x260mm (szer.x grubość x dług.) 

Podkładka Durable lub równoważna

16 sztuka

48
Pojemnik na spinacze, kolor czarny wykonany z siatki. 

Pojemnik Grand GR-010 lub równoważny
22 sztuka

49

Przekładki kartonowe kolorowe wąskie, wykonane z 

grubego kolorowego kartonu, gramatura: 190g/m2, 

poczwórne dziurkowanie, wymiary: 235x105mm pakowane 

po 100 sztuk, kolor pomarańczowy 

20 opakowanie

50

Przekładki kartonowe kolorowe wąskie, wykonane z 

grubego kolorowego kartonu, gramatura: 190g/m2, 

poczwórne dziurkowanie, wymiary: 235x105mm pakowane 

po 100 sztuk, kolor zielony 

9 opakowanie

51

Przekładki kartonowe, wąskie, mix kolorów w jednnym 

opakowaniu, pakowane po 100 szt; karton o gramaturze 

190g; wymiary: 235x105mm; 

15 opakowanie

52

Pudła archiwizacyjne 100mm w formacie A4. Miejsca do 

opisu zawartości na grzbiecie. Wykonane zgodnie z 

normami FSC. Pudła 4Work lub równoważne

2500 sztuka

53

Przybornik na biurko z metalowej siateczki powlekanej 

lakierem - 3 komory; 1 komora na artykuły piśmienne; 1 

komora na drobne akcesoria biurowe (gumki, spinacze, 

itp.); 1 komora na karteczki

18 sztuka

54

Przybornik na biurko o wymiarach 85x75mm +/- 10mm, 

wykonany z mocnego metalu, powlekany lakierem w 

kolorze czarnym (okrągły pojemnik na długopisy

12 sztuka



55
Rozszywasz do rozginania i usuwania zagiętych zszywek. 

Przeznaczony dla zszywek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8
21 sztuka

56

Skoroszyt formatu A-4, PCV, wykonany z tworzywa 

sztucznego, przednia okładka przeźroczysta, spód i grzbiet 

kolorowy, wyjmowany biały pasek opisowy na zamknięciu, 

boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora 

czteroringowego (z czterema zaczepami).

41 sztuka

57 Spinacz o długości 28mm w opakowaniach po 100 szt. 13 opakowanie

58 Spinacz o długości 50mm w opakowaniach po 100 szt. 2 opakowanie

59
Sprężone powietrze, 200ml, odwracalne, tzn. bez ryzyka 

wycieku, nie zawiera HCFC oraz CFC, wydłużona dysza;  
22 sztuka

60
Taśma biurowa, klejąca, bezbarwna o wymiarach 

18mm/30m.
37 sztuka

61
Taśma biurowa, klejąca, bezbarwna o wymiarach 

24mm/30m
47 sztuka

62
Taśma klejąca dwustronna przezroczysta o wymiarach 

25mmx12m
10 sztuka

63

Taśma pakowa przeźroczysta 48 mm x 66 m, cicho 

odwijalna, wytrzymała na zrywanie. Odporna na działanie 

promieniowania UV i temperatury. Klej akrylowy na bazie 

wody. 6 sztuk w opakowaniu. Taśma Scotch lub 

równoważna

7 opakowanie

64

Teczka tekturowa, zamykana na gumkę. Przeznaczona na 

dokumenty formatu A-4. Wykonana z tektury 400g. Teczka 

w kolorze granatowym.

22 sztuka

65

Temperówka kostka metalowa, wykonana ze stopu 

magnezu, stalowe metalowe ostrze z oznaczeniem 

producenta montowane wkrętem, rowkowane wgłębienie w 

korpusie umożliwiające trzymanie. Temperówka KUM 400-

1K lub równoważna

16 sztuka

66

Poduszki zastępcze do pieczątek samotuszujących 

nasączone tuszem koloru granatowegom do automatu 

WAGRAF POLAN 4S lub lub równoważne

53 sztuka

67
Zakładki indeksujące 20x50mm, samoprzylepne, w 

czterech neonowych kolorach. Opakowania po 200 sztuk.
26 opakowanie

68

Zakreślacz fluorescencyjny, transparentana obrotowa 

końcówka (obrót o 360 stopni); do wszystkich rodzajów 

papieru (również faksowym i kredowym); komplet 4 szt w 

plastikowym etui; pozostawiony bez skuwki nie zasycha do 

8 godzin.

35 opakowanie

69
Zszywki biurowe 24/6, galwanizowane, stalowe; zaostrzone 

końcówki, opakowanie 1000 sztuk   
32 opakowanie

70
Zszywki biurowe specjalistyczne 23/6, galwanizowane, 

stalowe, zaostrzone końcówki, opakowanie 1000 sztuk
1 opakowanie

71

Ołówek automatyczny; grubość lini pisania 0,7 mm; 

chowana końcówka; gumowy uchwyt oraz wymienna 

gumka;  metalowy; podwójny system przyciskowy (jedno 

naciśnięcie = wysunięcie grafitu 0,1 mm); długość 

końcówki 3,7 mm. Ołówek Pentel lub równoważny

18 sztuka

72
Klipsy biurowe, metalowe o szer. 41mm, do spinania 

grubych plików dokumentów. W opakowaniach po 12 sztuk
1 opakowanie

73

Taśma pakowa akrylowa 48/54m, cichoodwijalna, 

wytrzymała na zrywanie koloru brązowego, 6 sztuk w 

opakowaniu

2 opakowanie

74

Długopis żelowy szybkoschnący z klipem, grubość 

końcówki: 0,7 mm,  na wkłady wymienne, kolor tuszu - 

niebieski, 12 sztuk w opakowaniu, Długopis żelowy PAPER 

MATE InkJoy Gel lub równoważny

2 opakowanie



75

Długopis żelowy z gumowym uchwytem, tuszem 

pigmentowym, wodoodporny, na wkłady wymienne, 

długość linii pisania 450m, grubość linii pisania 0,25mm; 

metalizowana końcówka; 12 szt. w opakowaniu. Długopis 

DONAU lub równoważny

3 opakowanie

76

Koperty bąbelkowe F16 koloru białego o wymiarach 

wewnętrznych: 240 x 350 mm +/- 10mm,  zamykane 

paskiem/klapą pokrytą klejem 

10 sztuka

77

Segregator wąski, format A-4, dwuringowy (dwa zaczepy), 

okładki segregatora wykonane ze sztywnej tektury 

powleczonej obustronnie folią polipropylenową, grzbiet o 

szer. 50 mm, wtopione okno grzbietowe na wymienną 

etykietę, mechanizm niklowany lub chromowany włącznie z 

przytrzymywaczem. Segregator Esselte lub równoważny

19 sztuka

78

Zszywacz do papieru wykorzystujący do spinania zszywki: 

24/6 i 26/6, umożliwiający zszywanie otwarte i zamknięte 

dedykowany do spinania 25 kartek o gramaturze 80gsm. 

Zszywacz Leitz 5501 lub równoważny

15 sztuka

79
Gumka polimerowa do automatu samotuszującego o 

wymiarach odbicia 59 x 25 mm.
40 sztuka

80
Gumka polimerowa do automatu samotuszującego o 

wymiarach odbicia 75 x 40 mm.
10 sztuka

81

Skoroszyt zawieszkowy 1/2, formatu A4 wykonany z 

tektury koloru biało-szarego o gramaturze 250g/m2 z 

metalowym wąsem do spinannia dokumentów. Skoroszyt 

1000 sztuka

82

Mechanizm ściągający z klipem do uchwytów na karty lub 

zestaw kluczy z zaciskiem na kartę i klipsem. Mechanizm 

Durable lub równoważny

107 sztuka

83

Datownik samotuszujący o wysokości cyfr: 4mm, format 

daty cyfrowy: DD.MM.RRRR. Datownik TRODAT 4810 lub 

równoważny

4 sztuka

84

Automat samotuszujący (pieczątka) o wielkości odbicia : 38 

x 14 mm zawierający tekst "ZA ZGODNOŚĆ Z 

ORYGINAŁEM" . Automat Wagraf b2s lub równoważny

3 sztuka

85

Automat samotuszujący (pieczątka) o wielkości odbicia : 38 

x 14 mm zawierający tekst "OPŁATA POBRANA". Automat 

Wagraf b2s lub równoważny

2 sztuka

86
Automat samotuszujący (pieczątka) o wielkości odbicia: 59 

x 25 mm. Automat Wagraf Polan 4 lub równoważny
3 sztuka

87

Datownik o wielkości odbicia: 40x46 mm, wysokość cyfr: 4 

mm, format daty cyfrowy: DD.MM.RRRR Datownik Colop 

2360 lub równoważny

1 sztuka

88

Poduszki zastępcze do pieczątek samotuszujących 

nasączone tuszem koloru granatowego do automatu 

TRODAT 4810 lub równoważne

5 sztuka

89

Poduszki zastępcze do pieczątek samotuszujących 

nasączone tuszem koloru granatowego do automatu Colop 

2360  lub równoważne

7 sztuka

RAZEM

....................................................................................................  

 Data i podpis Wykonawcy


