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Materiały biurowe 

Nr 
katalogowy 
oraz nazwa 
producenta 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Ilość 

Wartość brutto 
(cena jednostkowa 

brutto x ilo ść) 

1 niszczarka do papieru format A4, automatyczny start/stop, 
funkcja cofania, niszczy karty kredytowe,  

   1 szt.  

2 kalkulator biurowy, 14 pozycyjny wyświetlacz oraz podwójne 
zasilanie, z klasycznym systemem liczenia procentów 
i obliczaniem marŜy 

   2 szt.  

3 płyty CD pakowane 100 sztuk,     1 op.  
4 opakowania plastikowe do płyt CD pakowane 100 szt    1 op.  
5 koperty papierowe do płyt CD pakowane po 100 szt.    1 op.  
6 przenośna pamięć flash 8 GB (2 szt.),    2 szt.  
7 podkładki Ŝelowe pod mysz z podkładka pod nadgarstek (4 

sztuki), 
   4 szt.  

8 pianka antystatyczna do czyszczenia powierzchni plastikowych 
i metalowych,  

   2 szt.  

9 płyn do czyszczenia ekranów usuwający kurz, ślady palców 
i inne zabrudzenia bez pozostawiania zacieków antystatyczny, 
biodegradowalny 

   2 op.  

10 ściereczki nasączane do czyszczenia ekranów i obudów, 
antystatyczne, nie pozostawiające zacieków  

   2 op.  

11 okładki do bindowania przeźroczyste o grubości ok.0,2 mm     50 szt.  
12 grzbiety plastikowe do bindowania 6 mm     20 szt.  



 

13 grzbiety plastikowe do bindowania 8 mm    20 szt.  
14 grzbiety plastikowe do bindowania 10 mm    20 szt.  
15 listwy wsuwane standard 6 mm    20 szt.  
16 listwy wsuwane standard 10 mm    20 szt.  
17 przekładki polipropylenowe numerowane, A4, opis 1-12, 

kolorowe, op. 
   2 op.  

18 koszulki groszkowe A4, op.    5 op.  
19 koszulki na CD/DVD, op.    10 op.  
20 półki/szufladki na dokumenty, kolorowe, plastikowe, A4    10 szt.  
21 segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet 75 mm, 

róŜne kolory 
   25 szt.  

22 segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, grzbiet 50 mm, 
róŜne kolory 

   25 szt.  

23 tusz do stempli gumowych zielony,     4 szt.  
24 zszywacz na min. 100 kartek    1 szt.  
25 zszywki do min 100 kartek oraz zszywki standardowe    30 op.  
26 rozszywacz     1 szt.  
27 dziurkacz  ogranicznik formatu i pojemnik na odpadki, do 16 

kartek 
   1 szt.  

28 noŜyczki 25,5 cm    3 szt.  
29 Bantex nóŜ z wymiennymi ostrzami Tiger, lub równowaŜne    1 szt.  
30 taśma pakowa    2 szt.  
31 taśma dwustronna, 38mm x 5m     5 szt.  
32 taśma klejąca przeźroczysta    10 szt  
33 podajnik do taśm odpowiadający zaoferowanej taśmie     2 szt  
34 klej biurowy, biały w sztyfcie,     10 szt  
35 spinacze do papieru, op.    1 op.  
36 klipsy do papieru 19 mm    12 szt.  
37 klipsy do papieru 25 mm    12 szt.  
38 klipsy do papieru 32 mm    12 szt.  



 

39 klipsy do papieru 41 mm    12 szt.  
40 pinezki kolorowe, op.    1 op.  
41 gumki recepturki, op.    1 op.  
42 Parker Contact pióra kulkowe lub równowaŜne    10 szt.  
43 Parker Contact długopisy lub równowaŜne    10 szt.  
44 długopis BIC niebieski, Velocity lub równowaŜne    50 szt.  
45 długopis PILOT, Eco Begreen, niebieski lub równowaŜne    50 szt.  
46 długopis Ŝelowy Pentel, KL 257 lub równowaŜne    30 szt.  
47 zestaw cienkopisów Stabilo Point 88 lub równowaŜne    3 zestawy  
48 skoroszyt PP A4 wpinany    20 szt.  
49 deska z klipem A4, róŜne kolory    10 szt.  
50 datownik    1 szt.  
51 gumki uniwersalne do ścierania    5 szt.  
52 Pentel, marker NN50, róŜne kolory lub równowaŜne    5 szt.  
53 Staedtler foliopis Lumocolor, szerokość linii pisania 0,4mm, op. 

4 szt., lub równowaŜne 
   1 op.  

54 zestaw 6szt. zakreślaczy róŜne kolory    2 zestawy  
55 korektor w taśmie     4 szt.  
56 korektor w piórze    4 szt.  
57 linijka podwójna 30 cm,     2 szt.  
58 koperty białe, samoprzylepne, B5      100 szt.  
59 koperty białe, samoprzylepne B4    50 szt.  
60 koperty białe, samoprzylepne DL    1000 szt.  
61 koperty z rozszerzanym bokiem brązowe B4    250 szt.  
62 koperty Air Poc 240 x 350mm    50 szt.  
63 kostka kolorowa 8,5 x 8,5 x 4 cm,     2 szt.  
64 kostka samoprzylepna 75 x 75 400 kartek,     2 szt.  
65 samoprzylepne zakładki indeksujące 25x43 mm,     2 op.  
66 papier do drukarek / kserokopiarek, A4, 500 ark.    50 op.  



 

67 papier do drukarek / kserokopiarek, A3, 500 ark.    20 op.  
68 papier ekologiczny do drukarek / kserokopiarek, A4, 500 ark.    20 op.  
69 EMERSON – druki akcydensowe: faktura VAT brutto, 

polecenie przelewu 4 odcinki, KP, KW, wniosek o zaliczkę, 
Umowa o pracę, lub równowaŜne 

   3 zestawy  

70 etykiety na nośniki danych, na płytę CD,    100 szt.  
71 ołówek bez gumki typu Staedtler lub równowaŜne    30 szt.  
72 ołówek automatyczny typu Pentel lub równowaŜne    15 szt.  
73 grafity ołówkowe stosowne do zaoferowanych ołówków    4 op.  
74 temperówka aluminiowa podwójna    5 szt.  
75 przybornik na biurko z jeŜem    2 szt.  
76 lampka biurowa typu Poppins lub równowaŜna    2 szt.  
77 kosz na śmieci, pojemność ok. 14 l    2 szt.  
78 teczka z gumką PP, A4, róŜne kolory    20 szt.  
79 teczka segregująca z przekładkami PP, A4, róŜne kolory    10 szt.  
80 teczka/pudełko PP z gumką, A4    10 szt.  
81 teczka z gumka kartonowa, róŜne kolory    30 szt.  
82 teczka skrzydłowa z rzepem PP, A4    10 szt.  
83 system harmonijny wolnostojący, 24 przegródki    3 szt.  
84 pudlo na archiwa, akta    5 szt.  
85 pojemnik na dokumenty PP, A4    10 szt.  
86 tablica korkowa w drewnianej ramie 45x60 cm    1 szt.  
87 tablica korkowa w drewnianej ramie 60x90 cm    1 szt.  
88 tablica korkowa w drewnianej ramie 120x90 cm    1 szt.  
89 tablica magnetyczna, suchościeralna 90x60, melamina    3 szt.  
90 kalendarz, organizer na 2013 i 2014 r    8 szt.  
91 przekładki do segregatorów na 6 pozycji, papierowe    5 szt.  
92 przekładki do segregatorów na 10 pozycji, papierowe    5 szt.  
93 przekładki do segregatorów na 12 pozycji, papierowe    5 szt.  
94 przekładki do segregatorów na 6 pozycji, plastikowe    5 szt.  



 

 
 
 
 
 

Lp 
Cartrid Ŝe i tonery do poniŜszych urządzeń 

 

Nr 
katalogowy

nazwa 
producenta 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa

brutto 
Ilość 

Wartość brutto 
(cena jednostkowa 

x ilość) 

1 urządzenie wielofunkcyjne RICOH Aficio FX 200 L,    2 szt.  

2 urządzenie Brother DCP115c,    2 komplety  
3 drukarka HP deskjet wielofunkcyjne RICOH Aficio 2000,    2 szt.  
4 urządzenie wielofunkcyjne 920c (czarny + trójkolorowy),     2 komplety  
5 drukarka HP deskjet 1220c (czarny + trójkolorowy),    2 komplety  
6 ksero Toshiba 1550.    2 szt.  
7 urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta 350/250/200 

PCL 
   2 szt.  

8 drukarka przenośna HP Office Jet H470 WBT     4 szt.  

Łączny koszt 
 

     

 
 

95 przekładki do segregatorów na 10 pozycji, plastikowe    5 szt.  
96 przekładki do segregatorów na 12 pozycji, plastikowe    5 szt.  
Łączny koszt     
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data i podpis Wykonawcy 


