
 

MATERIAŁY BIUROWE 

        lp nazwa opis rozmiar kolor ilość jm uwagi 

1. datownik cyfrowy 30x45mm   4 szt   

2. długopis nieżelowy,  
grubość linii: 0,7mm, długość 
linii pisania: 3000m 

Mix kolorów: 
niebieski, czarny, 
czerwony, 
zielony) 80 szt   

3. długopis 
szybkoschnący atrament 
żelowy na bazie wody,  grubość linii pisania: 0,35mm niebieski 20 szt   

4. długopis 
szybkoschnący atrament 
żelowy na bazie wody,  grubość linii pisania: 0,35mm czerwony 10 szt   

5. 
Druk 
akcydensowy 

historia zdrowia i choroby 
poradni MZ/OG-2     18 blczk blczk-50szt 

6. 
Druk 
akcydensowy 

historia zdrowia i choroby 
poradni MZ/OG-2/1     12 blczk blczk-50szt 

Papier 
biały, a 
kolor 
druku?7

. 
Druk 
akcydensowy 

historia zdrowia i choroby 
poradni MZ/OG-2a     24 blczk blczk-50szt 

8. 
Druk 
akcydensowy 

historia zdrowia i choroby 
poradni MZ/OG-2a/2     4 blczk blczk-50szt 

9. folia do faxu Panasonic KX-FC 228     8 szt   

10. folia do faxu Panasonic KX-FA 52     2 szt   

11. foliopis   grubość linii pisania: 0,6mm czarny 16 szt   

12. karteczki 

samoprzylepne, 
niepozostawiające śladów 
kleju, wielokrotne 
przyklejane 76x76mm 

neonowy mix 
kolorów 84 blczk kostka, blczk-400szt 

13. klej 

sztyft, nietoksyczne, na 
bazie PVP, bez 
rozpuszczalnika 35g   4 szt   

14. klej tuba, bez rozpuszczalnika 30g bezbarwny 10 szt   

15. klips biurowy   mix rozmiarów czarny 5 krtnk 
różne rozmiary, krtnk-
10szt 

16. koperta samoklejąca (SK) C5 (162x229 mm) biały 4 opak opak-50szt 



17. koperta samoklejąca (SK) C6 (114x162 mm) biały 2 opak opak-50szt 

18. koperta samoklejąca (SK) C4 (229x324mm) biały 2 opak opak-50szt 

19. koperta 
samoklejąca (SK), 
bąbelkowa 

F16 (A4), zewnątrz - 240mm 
x 340mm, wewnątrz - 
220mm x 340mm biały 40 szt   

20. koperta samoklejąca (SK) DL (1/3 A4) 110x220mm biały 10 opak opak-50szt 

21. korektor 
taśma, osłonka na taśmę 
korygującą 

szerokość: 4,2mm, długość: 
9m   24 szt   

22. koszulka 
groszkowa, z folii PP, 
multiperforowana A4   160 opak opak-100szt 

23. koszulka 
groszkowa, z folii PP, 
multiperforowana A5   16 opak opak-100szt 

24. notatnik 

na spirali, papier 
perforowany, dziurkowany, w 
kratkę, 160 kartek B5 mix kolorów 4 szt   

25. 
okładki na 
dyplom 

gładkie (bez aplikacji i 
wytłoczek) A4 bordowy 24 szt   

26. papier 
ksero/druk, 500 
arkuszy/ryza, 80g/m2 A4 biały 70 krtnk krtnk-5ryz 

27. papier 
ksero/druk, 500 
arkuszy/ryza, 80g/m2 A4 wanilia 4 ryzy   

28. papier 
ksero/druk, 500 
arkuszy/ryza, 80g/m2 A4 kanarkowy 4 ryzy   

29. papier 
ksero/druk, 250 
arkuszy/ryza, 80g/m2 A4 mix kolorów 4 opak opak-250szt 

30. płyta 
CD-R poliwęglanowa, 
prędkość zapisu x56 700mb   6 opak opak-50szt 

31. płyta DVD-R, prędkość zapisu x16 4,7GB   2 opak opak-50szt 

32. przekładki kartonowe, dziurkowane 1/3 A4 mix kolorów 10 opak opak-100szt 

33. segregator 

dziura na grzbiecie na palec, 
opis grzbietu ofoliowany z 
wymiennymi etykietami, 
dźwignia zamykania, okucia 
krawędzi A4, szerokość: 75mm mix kolorów 180 szt   

34. skoroszyt 
sztywna folia, z perforacją, 
dziurkowany A4 mix kolorów 520 szt   



35. skoroszyt 
papierowy, z zawieszkami 
metalowymi A4 biały, szary 300 szt   

36. spinacze metalowe 33mm   20 opak opak-100szt 

37. spinacze metalowe, ogumione 50mm mix kolorów 20 opak opak-30szt 

38. taśma klejąca nietoksyczny klej, z gilotynką 19mmx7,5m bezbarwna 48 szt   

39. teczka 
kartonowa, zamykana na 
gumkę 

C4 (mieści rozmiar A4 
dokumentów) biały 450 szt   

40. 
tusz do 
stempli 

o gęstej konsystencji, 
butelkowane, specjalistyczne 25ml czarny 6 szt   

41. 
wąsy 
skoroszytowe 

polipropylenowe z 
metalowymi uchwytami   mix kolorów 60 opak opak-25szt 

42. 
zakładki 
indeksujące 

sztywne, plastikowe, 
samoprzylepne 12x45mm 

neonowy mix 
kolorów 10 opak 

opak-5x25szt=125szt, 
szt=1 karteczka 

43. 
zakładki 
indeksujące papierowe, samoprzylepne 12x50mm mix kolorów 6 opak 

opak-
4x100szt=400szt, 
szt=1 karteczka 

44. zakreślacz bezalkoholowy grubość linii: 2-5mm 
neonowy mix 
kolorów 6 opak opak-4szt 

45. zszywki galwanizowane 10/5   20 opak opak-1000szt 

46. zszywki galwanizowane  24/6   20 opak opak-1000szt 

 
Cena oferty powinna obejmować wszelkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:  

1) ewentualne upusty,  

2) podatki,  

3) dodatkowe koszty tj. transport i rozładunek towaru loco siedziba Zamawiającego.  

W kalkulacji cenowej Wykonawca powinien podać dla każdej pozycji cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto w zł. Wartość brutto należy 
obliczyć mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość odpowiednich jednostek. Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak 
powstałą kwotę wpisać w rubryce „razem wartość brutto”. Kwotę z pozycji „razem wartość brutto” należy przenieść do formularza oferty 
cenowej. Pozycja „razem wartość brutto” będzie podlegała ocenie. 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę 
przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 


