
Uwaga !!!!!
Niniejszy załącznik wypełnia tylko Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Załącznik składa

się po zakończeniu licytacji elektronicznej, przed zawarciem umowy.
Niniejszy załącznik nie będzie brany pod uwagę jeżeli Wykonawca złoży go na etapie składania

wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do umowy nr …....................., z dnia ….................-  

Wykaz/wycena materiałów i urządzeń biurowych

L. p. Przedmiot zamówienia
Jednostka

miary
Ilość

Cena jedn.
netto [PLN]

Wartość
netto [PLN]

Stawka
VAT [%]

Wartość
brutto [PLN]

1
Blok techniczny, format arkuszy A3, kolor arkuszy biały, min. 10 arkuszy w bloku, 
gram. minimum 160 g/m2

szt. 20 23

2
Blok techniczny, format arkuszy A4, kolor arkuszy biały, min. 10 arkuszy w bloku, 
gram. minimum 160 g/m2

szt. 20 23

3 Blok biały w kratkę, format A5, gram. minimum 60 g/m2, min. 100-kartkowy szt. 150 23

4 Blok biały w kratkę, format A4, gram. minimum 60 g/m2, min. 100-kartowy szt. 274 23

5 Cienkopis 0,4 mm, z końcówką fibrową oprawioną w metal, różne kolory szt. 3335 23

6
Długopis żelowy, szer. linii pisania od 0,3 mm do 0,33 mm; długość linii pisania 
minimum 1200 m; kolor czarny i niebieski

szt. 1600 23

7

Długopis żelowy, wymienny wkład musi zawierać nieblaknący wodoodporny tusz 
żelowy pigmentowy –  minimum 3 kolory: czarny, niebieski, czerwony, długość linii 
pisania minimum 550 m, końcówka o grubości  (+/- 0,1 mm) 0,5 mm, szer. linii 
pisania  od 0,24 mm do 0,34 mm, obudowa z transparentnego tworzywa 
sztucznego pozwalająca monitorować zużycie tuszu z gumowym uchwytem 
ułatwiającym precyzyjne trzymanie, z klipsem (zaczepem ułatwiającym noszenie w 
np. kieszeni marynarki)

szt. 2500 23
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8

Długopis automatyczny, obudowa metalowa z klipsem (zaczepem ułatwiającym 
noszenie w np. w kieszeni marynarki), z wielkopojemnym wkładem metalowym, 
kolor pisania niebieski, dł. linii pisania minimum 4500 m, szer. linii pisania od 0,6 
mm do 1 mm, obudowa w minimum 4-ch różnych kolorach, obudowa 
przystosowana do wykonania grawerowania

szt. 3135 23

9 Długopis, kolor pisania niebieski, szer. linii pisania: 0,5 mm do 0,7 mm szt. 200 23

10 Długopis na sprężynce leżący, z samoprzylepną podstawką, kolor pisania niebieski szt. 400 23

11
Dziurkacz, jednorazowo na minimum 40 kartek o gram. 80 g/m2, wysuwany 
ogranicznik formatów

szt. 50 23

12
Dziurkacz do papieru, jednorazowe dziurkowanie do min. 250 arkuszy papieru o 
gram. 80 g/m2, wysuwany ogranicznik formatów

szt. 2 23

13
Etykiety uniwersalne, samoprzylepne, białe, różne rozmiary etykiet, format arkusza 
A4 (op. 100 ark.)

op. 30 23

14
Fluorescencyjny zakreślacz z tuszem na bazie wody, końcówka ścięta o grubości 
(+/- 1 mm) 5 mm

szt. 2500 23

15
Folia do laminowania arkuszy formatu A3, antystatyczna, błyszcząca,  wym. 426 
mm x 303 mm,  gr. 100 mic., (op. minimum 100 szt.)

op. 3 23

16 Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, różne kolory, grubość linii S,F,M szt. 280 23

17

Gilotyna biurowa,  jednokrotne cięcie minimum 20 kartek papieru o gram. 70 g/m2; 
długość cięcia minimum 320 mm; ręczny docisk papieru z uchwytem 
przeciwpoślizgowym, blat roboczy  z wyznaczonymi szablonami formatów, 
transparentna osłona dla bezpieczeństwa przy pracy

szt. 2 23

18
Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 22 mm, różne 
kolory (op. 50 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego

op. 10 23

19
Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 14 mm, różne 
kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego

op. 6 23

20
Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 12 mm, różne 
kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego

op. 6 23
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21
Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, średnica grzbietu 10 mm, różne 
kolory (op. 100 szt.), wykonany z tworzywa sztucznego

op. 10 23

22
Gumka dwustronna, część biała do ścierania ołówka i kredek ołówkowych, część 
niebieska do atramentu i tuszu kreślarskiego 

szt. 527 23

23 Gumki recepturki, średnica (+/- 5%) 100 mm, różne kolory (op. po min. 1 kg) op. 15 23

24

Kalendarz książkowy na 2021 r., format B5, oprawa twarda zmiękczana gąbką z  
obszyciem na krawędziach zewnętrznych,  forma graficzna - w układzie - jeden 
dzień tygodnia na stronie, z wyjątkiem sobót i niedziel – mogą być razem na jednej 
stronie

szt. 180 23

25
Kalendarz biurowy na 2021 r., na biurko, podłużny, leżący, układ: tydzień na 
stronie, podział godzinowy dnia pracy, kalendaria skrócone trzech miesięcy na 
każdej stronie, format: (+/- 10 mm) 320 mm x 150 mm

szt. 1450 23

26

Kalkulator -  minimum 12-pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie, obliczenia z 
pamięcią M+/M-, zaokrąglanie wyników, funkcja sprawdź i popraw (CHECK & 
CORRECT), klawisz zmiany znaku, klawisz podwójnego zera,  wym. [mm] (dł. x 
szer. x gr.) (+/- 5 mm) 187 x 144 x 33

szt. 60 23

27
Klej w sztyfcie do papieru, kartonu, zdjęć – na bazie PVP, nietoksyczny, zmywalny 
wodą; (op.  min. 20 g)

op. 827 23

28 Klipsy do papieru, rozmiar 25 mm (op. min. 12 szt.) op. 300 23

29 Klipsy do papieru, rozmiar 32 mm (op. min. 12 szt.) op. 200 23

30 Klipsy do papieru, rozmiar 41 mm (op. min. 12 szt.) op. 70
23

31
Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/-5%) 38 mm x 51 mm (op. -  po 3
bloczki  min. 100 kartek w bloczku)

op. 300 23

32
Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 5%) 76 mm x 76 mm (op. -  
bloczek min. 100 kartek)

op. 2000 23

33 Koperta biała C4 SK (samoklejąca), (op. min. 250 szt.) op. 120 23
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34 Koperta biała C5 SK (samoklejąca) (op. min. 500 szt.) op. 100 23

35 Koperta biała C6 SK (samoklejąca, bez okienka (op. min. 1000 szt.) op. 100 23

36 Koperta biała DL SK (samoklejąca) z oknem prawym (op. min. 1000 szt.) op. 20 23

37 Koperta biała DL SK (samoklejąca), bez okienka (op. min. 1000 szt.) op. 30 23

38
Koperta brązowa B4-RBD HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed 
wysychaniem) (op. min. 250 szt.)

op. 6 23

39
Koperta brązowa C4-RBD HK, (samoklejąca z paskiem zabezpieczającym przed 
wysychaniem) (op. min. 250 szt.)

op. 6 23

40 Korektor w butelce  z pędzelkiem (op. min. 20 ml) op. 40 23

41 Korektor w taśmie, taśma o długości min. 7,5 m, szer. (+/- 1 mm) 4,2 mm szt. 854 23

42
Kostki papierowe - klejone karteczki jako uzupełnienie pojemnika lub jako 
samodzielny bloczek do zapisywania drobnych notatek wymiary (+/- 2 mm)  85 mm
x 85 mm x 40 mm, karteczki w różnych kolorach

op. 800 23

43
Kostki papierowe - nieklejone karteczki jako uzupełnienie pojemnika, wymiary (+/- 2
mm) 85 mm x 85 mm x 40 mm, karteczki w różnych kolorach

op. 500 23

44
Koszulka foliowa A4, kolor transparentny, grubość folii minimum 50 mic., (op. min. 
100 szt.)

op. 2054 23

45
Linijka 30 cm, skala milimetrowa, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor 
transparentny

szt. 100 23

46
Listwy wsuwane 9 mm do oprawy dokumentów formatu A4 bez użycia bindownicy 
(op. minimum 50 szt) różne kolory

op. 8 23

47
Marker permanentny, szybkoschnący, wodoodporny tusz na bazie alkoholu bez 
dodatku ksylenu i toluenu, przeznaczony do pisania na większości powierzchni, 
różne kolory, ścięta końcówka, szer. linii pisania 1 do 5 mm

szt. 400 23

48
Marker do tablic suchościeralnych, nie zawierający ksylenu i toluenu, różne kolory, 
okrągła końcówka, szer. linii pisania 1 do 3 mm

szt. 120 23
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49 Notatnik – brulion, format  A4, minimum 96 kartowy w kratkę, oprawa twarda szt. 200 23

50 Ofertówka A4, transparentna minimum 110 mic., (op. min. 25 szt.) op. 50 23

51 Ołówek w drewnie, twardość HB (op. min.12 szt.) op. 100 23

52 Pinezki metalowe, kolor srebrny, (op. min. 50 szt.) op. 150 23

53
Pinezki „beczułki” do tablic korkowych, trzpień metalowy, główki z tworzywa 
sztucznego różne kolory, (op. min. 50 szt.) 

op. 30 23

54
Pojemnik magnetyczny na spinacze biurowe tzn. wyposażony w magnes 
ułatwiający wyjmowanie spinaczy

szt. 20 23

55
Półki - zestaw 3 wysuwnych  szufladek na dokumenty formatu A4, wykonane z 
metalu, podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem, minimum 2 kolory: czarny, 
srebrny

szt. 80 23

56

Przybornik na biurko, minimum 2 przegrody na korespondencję, minimum 1 
komora na długopisy, ołówki, pióra itp., minimum 1 komora na drobne akcesoria 
biurowe (gumki, spinacze, itp.), minimum 1 komora na karteczki, podstawa 
zabezpieczona przed przesuwaniem, wykonany z metalu, minimum 2 kolory: 
czarny, srebrny

szt. 100 23

57
Rolka barwiąca dwu-kolorowa, kolor wydruku czarny i czerwony, przeznaczona do 
kalkulatorów Citizen CX-123 N

szt. 100 23

58
Rolka do telefaksu, wym.: szer. 210 mm, dł. 30 m, papier termoczuły o gramaturze 
od 48 do 50 g/m2

szt. 10 23

59 Rozszywacz biurowy, metalowa konstrukcja z elementami z tworzywa sztucznego szt. 100 23

60
Segregator na dokumenty formatu  A4, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 
2 mm) 50 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne  

szt. 2054 23

61
Segregator na dokumenty formatu  A4, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 
3 mm) 75 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, etykiety grzbietowe dwustronne 

szt. 6000 23
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62
Segregator na dokumenty formatu  A5, z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet (+/- 
3 mm) 75 mm, oklejony na zewnątrz folią polipropylenową typu pp, etykiety 
grzbietowe dwustronne

szt. 100 23

63

Skoroszyt na dokumenty formatu A4 wpinany do segregatora, z folii z tworzywa 
sztucznego, okładka przednia transparentna – grubość (+/- 5%) 120 μm, okładka 
tylna kolorowa  (różne kolory) – grubość (+/- 5%) 170 μm, posiada metalowe wąsy 
do wpinania dokumentów, otwory do wpięcia do segregatora i  wymienny pasek do
opisu (op. min 10 szt.)

op. 1100 23

64

Skoroszyt na dokumenty formatu A4, niewpinany, z folii z tworzywa sztucznego, 
okładka przednia transparentna – grubość (+/-5%) 120 μm, okładka tylna kolorowa 
(różne kolory) – grubość (+/- 5%) 170 μm, metalowe wąsy do wpinania 
dokumentów, wymienny pasek do opisu (op. min 10 szt.)

op. 200 23

65
Skoroszyt na dokumenty formatu A4, biały, z kartonu o gram. min. 250 g/m2, 
metalowe wąsy do wpinania dokumentów (op. min. 100 szt.)

op. 250 23

66
Skoroszyt na dokumenty formatu A4, pełny, zawieszkowy (metalowy uchwyt 
zawieszkowy), z tektury o gram. min. 250 g/m2, kolor biały, metalowe wąsy do 
wpinania dokumentów, (op. min 100 szt.)

op. 80 23

67
Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie 
galwanizowane, rozmiar 33 mm, (op. min. 100 szt.)

op. 1000 23

68
Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie 
galwanizowane, rozmiar 50 mm,(op. min. 100 szt.)

op. 400 23

69
Spinacze biurowe do dokumentów, zaokrąglone, metalowe, potrójnie 
galwanizowane, rozmiar 70 mm, (op. minimum 50 szt.)

op. 40 23

70
Spinacze krzyżowe, plikowe, metalowe, galwanizowane, rozmiar 70 mm, (op. min. 
12 szt.)

op. 10 23

71
Szufladki z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego, na dokumenty formatu 
A4, kolor transparentny, możliwość łączenia ze sobą w pionie, miejsca do 
naklejenia etykiet, przeznaczenie do organizacji i  przechowywania dokumentów

szt. 200 23
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72
 Sznurek jutowy  do bindowania i pakowania dokumentów i paczek, 
biodegradowalny, skręcany z trzech sznurków wysortowanej czesanki jutowej, 
grubość: (+/-1 mm) 1,2 mm nawijany na szpulę, waga minimum 500 gram

szpula 50 23

73 Tablica korkowa w ramie aluminiowej, wymiary (+/-10 mm) 600 mm x 900 mm szt. 25 23

74 Tablica korkowa w ramie aluminiowej, wymiary (+/-10 mm) 900 mm x 1200 mm szt. 25 23

75

Tablica, powierzchnia  suchościeralna, magnetyczna, lakierowana, kolor biały, 
oramowanie z aluminium, narożniki tworzywo sztuczne, wymiary (+/-5%) 600X900 
mm, z półką na markery i z kompletem 10 szt. magnesów  o średnicy od 20 do 25 
mm w oprawie z tworzywa sztucznego w różnych kolorach

szt. 20 23

76
Taśma matowa, mało-widoczna po przyklejeniu, długość min. 33 m, szerokość (+/- 
1 mm) 18 mm

szt. 20 23

77
Taśma pakowa, na kleju akrylowym, wymiary: szer. (+/- 1 mm) 48 mm, dł. minimum
50 m, kolor transparentny lub brązowy

szt. 150 23

78
Taśma transparentna biurowa pokryta emulsją akrylową, długość min. 20 m, 
szerokość (+/- 1 mm) 18 mm

szt. 1054 23

79

Teczka do podpisu na dokumenty o formacie A4, okładki z twardego kartonu 
pokrytego skóropodobnym tworzywem sztucznym i/lub folią polipropylenową, na 
przedniej okładce okienko do opisu zawartości książki, minimum 20  kartek z 
otworami do podglądu zawartości, rozciągliwy grzbiet harmonijkowy, kolory bordo, 
czarny,  zielony

szt. 60 23

80

Teczka – deska  z klipem zamykana, na dokumenty formatu A4 mieści minimum 60
kartek o gram. 80 g/m2, wewnętrzna kieszeń na dokumenty, mocny  klip do 
utrzymywania kartek, w środku uchwyt na długopis, wykonana z tworzywa 
sztucznego i sztywnej tektury

szt. 60 23

81
Teczka z gumką, na dokumenty formatu A4, dwustronnie barwiona, powlekana 
polipropylenem, różne kolory

szt. 870 23

82
Teczka na dokumenty formatu A4 wiązana, biała, wymiary [mm]: 320x250x35 
karton gram. min. 250 g/m2, (op. min. 100 szt.)

op. 150 23
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83
Teczka na dokumenty formatu A4, z gumką, biała, wymiary [mm]: 320x250x35 
karton gram. min. 250 g/m2, (op. min. 100 szt.)

op. 30 23

84 Temperówka metalowa do ołówków, kredek szt. 400 23

85

Tusz wodny do stempli przeznaczony do stempli ręcznych i samotuszujących; 
opakowany w buteleczkę z nakrętką w kolorze tuszu, z końcówką do nasączania 
poduszek, kolory czarny, czerwony i niebieski, (op. o pojemności min. 25 ml)

op. 460 23

86
Wkład wielkopojemny do długopisu typu „Zenit”, metalowy, grubość linii pisania od 
0,6 do 1,0 mm, dł. linii pisania minimum 4500 m, kolor pisania czarny

szt. 600 23

87
Wkład wielkopojemny do długopisu typu „Zenit”, metalowy, grubość  linii pisania od 
0,6 do 1,0 mm, dł. linii pisania minimum 4500 m, kolor pisania niebieski

szt. 3000 23

88 Worki papierowe, 3-warstwowe, wymiary (+/-5%) 600 mm x 1000 mm x 220 mm szt. 5000 23

89
Zakładki indeksujące, wymiary (+/-2 mm): 12 mm x 45 mm, wykonane z folii PP o 
grubości 60 μm, 5 kolorów po minimum 25 zakładek w każdym kolorze,  z 
możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania (op. minimum 125 szt.)

op. 600 23

90

Zszywacz, metalowa konstrukcja mechanizmu, obudowa wykonana z tworzywa 
ABS i z gumy, na zszywki 24/6  i 26/6, ilość zszywek w magazynku  min. 150, 
zszywacz z regulowanym kowadełkiem co umożliwia zszywanie tzw. otwarte – 
zaginanie zszywek na zewnątrz i tzw. zamknięte – zaginanie zszywek do wewnątrz,
musi mieć możliwość zszywania jednorazowo 30 kartek o gram. 80 g/m2, 
głębokość wsuwania kartek do minimum 70 mm

szt. 200 23

91 Zszywki 24/6 (op. min. 1000 szt.) op. 2500 23

Razem wartość brutto:
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........................................................ ........................................................

      ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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