
Załącznik nr 1 

Formularz cenowy 
 

Lp. Nazwa artykułu Jednostka Cena brutto Uwagi 

1.  Baterie alkaliczne AA, LR 06 szt.   

2.  Baterie alkaliczne AAA, LR 03 szt.   

3.  Baterie alkaliczne R9 szt.   

4.  Baterie alkaliczne R20 szt.   

5.  Brystol kolorowy 70x100 ark.   

6.  Cienkopis Stabilno Point 88, szerokość linii pisania 0,4 mm szt.   

7.  
Czyściki magnetyczne do tablic, z wymiennym filcem (na 

rzep) 
szt.   

8.  
Długopis Uni Laknock fine, wkład wymienny, automatycznie 

chowany, szerokość linii pisania 0,3 mm 
szt.   

9.  Długopis żelowy PILOT G2    

10.  Dziurkacz metalowy, dziurkuje do 28 kartek szt.   

11.  Folia do laminowania błyszcząca A4, opakowanie 100 szt. op.   

12.  Gumka do ścierania ołówka i kredek Factis softer szt.   

13.  
Indywidualna karta czasu pracy pracownika, druki offsetowe, 

Typ 531-0 Michalczyk i Prokop 
bl.   

14.  
Kartoteka odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony 

osobistej 
ark.   

15.  
Klej w sztyfcie do klejenia papieru, bezbarwny, bezwonny 

35 g Amos Glue Stick 
szt.   

16.  Koperty B5 176x250 mm, samoprzylepne, białe, bez okna szt.   

17.  
Koperty C4 z rozszerzonym bokiem 

brązowe 
szt.    

18.  Koperty C4 229x324 mm, samoprzylepne, białe, bez okna szt.   

19.  Koperty C6 114x162 mm, samoprzylepne, białe, bez okna szt.    

20.  Koperty DL 110x220 mm, samoprzylepne, białe, bez okna szt.   

21.  
Korektor w taśmie, Poczet Mouse Tipp-Ex, szerokość 4,2 

mm, długość 9m 
szt.   

22.  Koszulki A4, opakowanie 100 sztuk op.   

23.  Linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu 20 cm szt.  ? 

24.  
Lista obecności, druki offsetowe Typ 506-1 Michalczyk i 

Prokop 
bl.   

25.  Marker do płyt CD/DVD, gr. pisania 0,3 mm szt.   

26.  Marker do tablicy suchościeralnej szt.   

27.  
Marker wodoodporny, do wszystkich powierzchni, okrągła 

końcówka 
szt.   

28.  
Miesięczna ewidencja czasu pracy, druki offsetowe, Typ 526-

1 Michalczyk i Prokop 
bl.   

29.  Nożyczki 16 cm szt.   

30.  Ołówek drewniany, twardość HB szt.   

31.  
Ozdobny papier na dyplomy, gramatura 170 g, opakowanie 

25 arkuszy A4 
op.   

32.  Papier kancelaryjny kratka A3 opakowanie 500 sztuk op.   

33.  Papier kancelaryjny linia A3 opakowanie 500 sztuk op.   

34.  
Papier kolorowy do drukarki A4, 

100 szt. w opakowaniu 
op.   

35.  Papier ksero A4 MIX op.   

36.  
Papier ksero format A3 typu POLlux lub równoważny, 

gramatura min. 80 g/m2 
ryza   



białość(CIE) z obu stron min. 161, grubość min. 105, 

pakowane po 500 ark. 

37.  

Papier ksero format A4 typu POLlux lub równoważny, 

gramatura min. 80 g/m2, białość (CIE) z obu stron min. 161, 

grubość min. 105, pakowane po 500 ark. 

ryza   

38.  Papier wizytówkowy A4/ 120g/m2 op.   

39.  Pinezki kolorowe do tablic, opakowanie 50 sztuk op.   

40.  Pinezki srebrne, opakowanie 50 szt. op.   

41.  
Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych Memoboards 

250 ml 
szt.   

42.  Płyta CD-R, pojemność 700 MB opakowanie 25 szt. szt.   

43.  Polecenie wyjazdu służbowego bl.   

44.  

Pudełko archiwizacyjne Idest, otwierane z góry, miejsce na 

opis na bocznych ścianach kartonowe Wymiary 

323x264x100 

szt.   

45.  

Segregator A4 szerokość grzbietu 50 mm, mechanizm 

dźwigowy pojedynczy (na 2 dziurki), dolne krawędzie 

wzmocnione metalową szyną, wymienna dwustronna etykieta 

na grzbiecie 

szt.   

46.  

Segregator A4 szerokość grzbietu 75 mm, mechanizm 

dźwigowy pojedynczy (na 2 dziurki), dolne krawędzie 

wzmocnione metalową szyną, wymienna dwustronna etykieta 

na grzbiecie 

szt.   

47.  
Skoroszyt kartonowy o grubości 250 g/m2, do wpinania, 

oczkowy 
szt.   

48.  

Skoroszyty plastikowy, twardy, zawieszkowy A4, przednia 

okładka przeźroczysta, druga kolorowa z wysuwanym 

paskiem do opisu 

szt.   

49.  
Spinacze okrągłe, metalowe, długość 28 mm, w opakowaniu 

100 sztuk 
op.   

50.  Sznurek typu dratwa, 0,5 kg szt.   

51.  Szpilki 50 gram 28 mm op.   

52.  Tablica korkowa w ramie drewnianej 200x100 cm szt.   

53.  Tablica korkowa w ramie drewnianej, wymiary 120x90 cm szt.   

54.  Tablica korkowa w ramie drewnianej, wymiary 120x150 cm szt.   

55.  
Taśma biurowa klejąca, przezroczysta o wymiarach 18mm x 

10 m 
szt.   

56.  Taśma dwustronnie klejąca o wymiarach 38x10 szt.   

57.  Taśma pakowa brązowa 48x50 mm grubość 0,026 mm szt.   

58.  Taśma pakowa przezroczysta 48x50 szt.   

59.  Teczki z gumką, wykonane z kartonu o grubości 350g/m2 A4 szt.   

60.  
Tusz do stempli gumowych, wodny, buteleczka z końcówką 

ułatwiającą nasączanie poduszek, pojemność 25 ml 
szt.   

61.  Wkłady do długopisu żelowego PILOT szt.   

62.  
Wniosek o urlop, druki offsetowe, Typ 513-4 Michalczyk i 

Prokop 
bl.   

63.  
Zakreślacz tekstu, fluorescencyjny tusz na bazie wody, ścięta 

końcówka, Stabilo Boss 
szt.   

64.  Zszywacz metalowy 30 kartek szt.   

65.  
Zszywki model 369 24/6, Laco zszywki miedziane 1000 szt. 

w opakowaniu 
op.    

 Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego   

 Całkowity koszt zamówienia (brutto)   
 


