FORMULARZ CENOWY - ARTYKUŁY BIUROWE

Załącznik nr 1a do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Nr postępowania FI.271.1.4.2019

Wykaz materiałów
biurowych

1.

Papier kserograficzny
A4

biały, 500 arkuszy w ryzie, format A4, gramatura 80g/m2
białość 161 CIE

ryza

600

2.

Papier kserograficzny
A3

biały, 500 arkuszy w ryzie, format A3, gramatura 80g/m2
białość 161 CIE

ryza

20

3.

blok biurowy A4

format A4, ilość kartek 100, kratka, oprawa miękka

szt.

1

4.

zeszyt A4

format A4, ilość okładka karton 200g/m2 z nadrukiem, ilość
kartek 96, kartki krata o gramaturze 60 g/m2

szt.

1

5.

Brulion A4

format A4, oprawa twarda, ilośc kartek 96, gramatura kartek
60g/m2 kartki w kratkę 5x5 mm, szyte i klejone

szt.

1

6.

Brulion A5

format A5, oprawa twarda, ilośc kartek 96, gramatura kartek
60g/m2 kartki w kratkę 5x5 mm, szyte i klejone

szt.

10

7.

koperty C6

białe, samoklejące format C-6 SK, wymiary 114x162mm,
gramatura 75g/m2, ilość sztuk w opakowaniu 1000 (jeden
tysiąc), bez okienka

op.

15

8.

koperty C5 z paskiem

białe, samoklejące z paskiem, format C-5 HK, wymiary
162x229mm o gramaturze 90g/m2, ilość sztuk w opakowaniu
25 (dwadzieścia pięć), bez okna

op.

50

9.

koperty C4 z paskiem

białe, samoklejące z paskiem, format C-4 HK, wymiary
229x324mm o gramaturze 90g/m2, ilość sztuk w opakowaniu
25 (dwadzieścia pięć), bez okna

op.

18

10. koperty B5

białe, format B-5 SK, wymiary 176x250mm o gramaturze
90g/m2, ilośc sztuk w opakowaniu 100 (sto), bez okna

op.

2

11. koperty

białe, format DL SK, wymiary 110x220mm o gramaturze
75g/m2, ilość sztuk w opakowaniu 1000 (tysiąc)

op

1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oferowane materiały
biurowe*

Cena
Ilość jednostkowa
brutto

Lp.

j.m.

cena ogółem
brutto

12. koperty

białe, format DL SK, wymiary 110x220mm o gramaturze
75g/m2, ilość sztuk w opakowaniu 1000 (tysiąc) z okienkiem

op

10

13. koperty B4

białe, format B-4 SK, wymiary 250x353mm o gramaturze
100g/m2, ilośc sztuk w opakowaniu 50 (pięćdziesiąt), bez
okna

op.

1

op.

6

segregator A4/75,
15. polipropylenowy z
okuciami

wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową
o strukturz płótna (100 µm), grubość kartonu: 2,1mm,
gramatura kartonu 1290g/m2, dzwignia z dociskaczem,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu
75mm, wzmocniony otwór na palec wymienna, obustronna
etykietaq grzbietowa, wymary 285x320x75mm

szt.

100

16. segregator A4/50

wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową
o strukturz płótna (100 µm), grubość kartonu: 2,1mm,
gramatura kartonu 1290g/m2, dzwignia z dociskaczem,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu
50mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna
etykieta grzbietowa, wymiary 285x320x50mm

szt.

50

skoroszyt wpinany
PCV twardy

przednia okładka przeźroczysta, tylna kolorowa twarda,
zapisywany pasek brzegowy, boczna perforacja wzmocniona
i umożliwajaca wpiecie do segregatora (pakowane po 10 szt.)

op.

30

18. teczka wiązana A4

biała, Format A4, tekturowa, gramatura 250g/m2,
wyposażona w tasiemkę, posiadająca trzy wewnętrzne klapki
zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem

szt.

350

koperty z
białe, format B-4 HK, wymiary 229x324x38mm o gramaturze
14. rozszerzanymi bokami i
150g/m2, ilośc sztuk w opakowaniu 10 (dziesięć)
dnem C4

17.

19.

teczka wiązana
bezkwasowa

Teczka służąca do przechowywania i archiwizowania
dokumentów w formacie A4.Teczka musi spełniać
wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. Zapinana 100%
niebieloną tasiemką bawełnianą o długości około 25 cm.
Posiadająca szerokie klapy wewnętrzne zabezpieczające
dokumenty przed wypadnięciem.

20.

teczka z gumką A4
plastikowa

teczka z gumką A4 gładka, wykonana z ekologicznego
polipropylenu, zamykane okrągłą docikającą gumką

21.

format A4 o wymiarach 232x320mm, wykonana z kartonu o
teczka z gumką PP A4
gramaturze 400g/m2, 3 wewnętrzne skrzydła,płaskie gumki
gładka
narożne,

22.

teczka kartonowa
skrzydłowa

24. skoroszyt kartonowy
25. Skoroszyt kartonowy

taczka skrzydłowa z gumką , wykonana z grubej tektury,
powlekane folią polipropylenową, format A4, grzbiet 20-30mm
format A4, z metalowym wąsem wykonany z białego kartonu
o gramaturze 275g/m2
zawieszany pełny, formatu A4, z wąsem metalowym,
wykonany z białego kartonu o gramaturze 275 g/m²

szt.

100

szt.

40

szt

10

szt

10

szt

50

szt.

50

skoroszyt do akt
26.
osobowych A4

format A4, z paskiem multiperforowanym, okładka wykonana
z folii PCV, kolorowa, wsuwany pasek z opisem zawartości,
zawierająca przekładki A, B, C, przeznaczona do powadzenia
historii zatrudnienia pracownika

szt.

30

teczka do akt
27.
osobowych

wykonana z tektury oblewaną folią PCV z elastyczneie
formatowanym grzbietem, wewnątrz 4 sztuki wewnętrznych
listew z zapięciami skoroszytowymi, 3 sztuki przekłądek
personalnych (wg wzoru kodeksu pracy)

szt.

5

format A4, wykonana z folii polipropylenowej (min 55 mic),
krystaliczna, otawarta na górze, przeźroczysta,
antyelektostatyczna, antyrefleksyjna, wzmocniny brzeg,
pasek z multiperforacją zwmocniony (ilość sztuk w
opakowaniu 100 (sto) UWAGA: wykonana z folii
krystalicznej nie groszkowanej.

op.

50

28.

obwoluta do
segregatora A4

obwoluta do
29. segregatora A4 z
klapką

obwoluta na dokumenty, wykonana z przezroczystej sztywnej
folii (min. 100 mic), z boczną klapką, multiperforowana, ilość
sztuk w opakowaniu 10 (dziesięć) format A4

op.

20

Koszulki na katalogi wykonane z mocnej, wytrzymałej folii
PCV. Bok koszulki poszerzony z o 20mm, co pozwala na
30. Koszulki na katalogi A4 przechowywanie obszerniejszych dokumentów. Koszulka
otwierana z góry i posiadająca wzmocniony perforowany
pasek, który umożliwia wpięcie do każdego segregatora.

op.

2

pojemnik na
31. dokumenty 80 mm
ścienty

Wykonany z falistego kartonu, posiada wycięcie na palec
ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki.
Wszystkie ściany opisowe.

szt.

20

32. pudło archiwizacyjne

wymiary 530x267x368mm, posiadające uchwyty do
przenoszenia, miejsca do opisu na bocznych ściankach,
wykonane z tektury falistej, bezkwasowej, składane

szt.

10

szt.

10

bl.

1

format A6, na papierze zwykłym 1 bloczek 50 kartek wymagany układ druku taki sam jak w drukach Typograf

bl.

5

33. pudło archiwizacyjne
34. druk delegacji
35. druk wniosku o urlop

kartonowe 350x250x100, składane, do przechowywania
dokumentów w formacie A-4
polecenie wyjazdu służbowego (delegacja), format A5, na
papierze zwykłym, 1 bloczek 50 kartek – wymagany układ
druku taki sam jak w drukach typu Typograf

36.

druk polecenia
księgowania

polecenie księgowania, format A5, na papierze zwykłym,
bloczek 100 kartek – wymagany układ druku taki sam jak w
drukach typu Stolgraf (K-98)

bl.

2

37.

druk polecenia
przelewu

format A6 , 3 odcinkowy, samokopiujący

bl.

2

Druk (zgodny z KPA) o wymiarach 160 x 100 mm, po
zwrotne potwierdzenie oderwaniu 140 x 100 mm, wykonany na papierze białym o
gramaturze 170 g/m (+/- 10 %). Po bokach sperforowane
38. odbioru pisma
listwy boczne zaopatrzone w pasek klejowy o szerokości
adresowanego
5mm, zabezpieczony silikonową nakładką o szer 10 mm.
UWAGA: Druk musi posiadać paski klejowe

szt.

7000

dziennik do ewidencji korespondencji, format A4, okładka
dziennik
tekturowa sztywna, oklejona tworzywem skóropodobnym,
korenspondencyjny A4
minimum 96 kartek, kartki szyte, nieklejone

szt.

5

39.

40. ołówek

szczególnie odporny na złamania, dzięki klejonemu na całej
długości grafitowi, z grafitem HB,

szt.

60

41. długopis żelowy

z autoamtycznie chowanym wkładem, niebieski, grubość lini
pisania 0,3mm, wymienny wkład

szt.

60

automatyczny, z wymiennym wkładem, przeźroczysta
42. długopis automatyczny obudowa, niebieski, tusz na bazie oleju, grubość linii pisanai
0,33mm

szt.

60

43. długopis

cienka końcówka wkładu (0,5 mm), różne kolory

szt

50

niebieski tusz na bazie oleju, grubość lini pisania 0,33mm

szt.

50

45. cienkopis

grubość linii 0,4mm, końcówka oprawiona w metal, skówka w
kolorze tuszu, w różnych kolorach

szt.

80

46. zakreślacz

różne kolory, ze ściętą końcówką (łopatka)

szt.

50

47. marker permanentny

grubość linii 2mm, końcówka okrągła, różne kolory

szt.

10

48. foliopis

przeznaczony do wszystkich głatkich powierzchni jak: folia,
plastik, szkło, porcelana, metal, drewno; permanent;
niezmywalnyi wodoodporny

szt.

1

49. korektor w taśmie

warstwa krygująca umieszczona na specjalnej taśmie,
nietoksyczny, do stosowania na wszystkich rodzajach
papieru, długośc taśmy 8m, szerokość 5mm

szt.

10

szt

5

opak.

40

opak.

5

44.

wkład do długopisów
żelowych

50. kortektor w piórze
51. zszywki
52. zszywki

kolektor w długopisie, szybkoschnący, grubośc lini
korygowania 1,2 - 2mm, pojemność 10-12 ml
rodzaj 24/6, wysokiej jakości, do standardowych zszywaczy, 1
opakowanie 1000 sztuk
rodzaj 26/6, wysokiej jakości, do standardowych zszywaczy, 1
opakowanie 1000 sztuk

53. taśma klejąca

przeźroczysta taśma klejąca wykonana z polipropylenu,
pokryta klejem akrylowym, szerokośc 18mm długość 20m

szt.

30

54. klej w sztyfcie

bezbarwny, bezwonny, niebrudzący, posiadający atest PZH
gramatura 35-40g

szt.

20

55. spinacze 28mm

okrągłe galwanizowane z wygiętymi noskami, długośc 28mm,
pakowane po 100 sztuk w opakowaniu

opak.

30

56. spinacze 33mm

okrągłe galwanizowane z wygiętymi noskami, długośc 33mm,
pakowane po 100 sztuk w opakowaniu

opak.

5

57. spinacze 50mm

okrągłe galwanizowane z wygiętymi noskami, długośc 50mm,
pakowane po 100 sztuk w opakowaniu

opak.

10

krzyżakowe, niklowane 54x64mm, 10 sztuk w opakowaniu

opak.

1

opak.

5

opak.

5

opak.

5

szt.

2

szt.

2

szt.

10

szt

1

szt.

2

szt.

10

szt

50

szt.

15

58.

spinacze duże
krzyżakowe

59. klipy biurowe 25mm
60. klipy biurowe 32mm
61. klipy biurowe 41mm
62. dziurkacz

63. zszywacz

64. rozszywacz
65. tusz do stępli
66. tusz do pieczątek

metalowe, galwanizowane, 12 sztuk w opakowaniu, rozmiar
25mm
metalowe, galwanizowane, 12 sztuk w opakowaniu, rozmar
32mm
metalowe, galwanizowane, 12 sztuk w opakowaniu, rozmiar
41mm
wykonany z metalu, przeźroczysty pojemnik na śmieci,
dziurkowanie naraz 40 kartek, średnica dziurek 5,5mm, z
ogranicznikiem formatu A4, A5,A6,
wykonany z metalu, dodatkowe elemnty wykonane z plastiku,
antypoślizgowa podstawka, zszywaniw zamknięte i otwarte,
do 30 kartek , na zszywki 24/6
uniwersalny rozszywacz do wszystkich rodzajów zszywek,
wyposażony w blokadę
tusz olejowy, do stępli metalowych w kolorze czarnym i
czerwonym, objętośc 22 ml
uniwersalny na bazie wody, do stępli ręcznych i
samotuszujących z gumową i polimerową płytką stęplującą,
objętość 25 ml

67. kostka biurowa klejona kartki w różnych kolorach, rozmiar 83x83x50mm
68. notes samoprzylepny
69. zakładki indeksujące

karteczki w żółtym kolorze, ilość karteczek 100, gramatura
g/m2, format 51x76mm
substancja klejąca usuwalna za pomocą wody , 4 kolory
fluorescencyjne, z możliwością zapisu, ilość karteczek 4x50,
gramatura około 72-75g/m2

70. Płyty DVD-RW

wielokrotnego zpisu , o pojemności 4,7GB, prętkość zapisu
240 min lp, , 1 płyta w opakowaniu plastikowym, o dużych
właściwościach antyelektrostatycznych i odporności na
zarysowania, o powłoce ScratchProof

szt.

60

71. płyty CD-R

pojemność 700MB, 80 min nagrania dźwiękowego, o
prętkości zapisu 52x, 1 płyta w opakowaniu plastikowym o
dużych właściwościach antyelektrostatycznych i odporności
na zarysowania, o powłoce ScratchProof

szt.

30

Grzbiet plastikowy do
72.
bindownic

do oprawy dokumentów formatu A4, średnica 6 mm,
oprawiający do 25 kartek papieru o gramaturze 80 g/m2, w
dostępnej gamie kolorów, różne kolory (100 sztuk w
opakowaniu)

op.

1

op.

1

op.

1

op.

1

op.

1

op.

1

op

1

op.

1

op.

1

Grzbiet plastikowy do
73.
bindownic

74.

Grzbiet plastikowy do
bindownic

75.

Grzbiet plastikowy do
bindownic

76. okładki do bindownic
77. okładki do bindownic
listwy wsuwane na
dokumenty
listwy wsuwane na
79.
dokumenty
listwy wsuwane na
80.
dokumenty
78.

do oprawy dokumentów formatu A4, średnica 10 mm,
oprawiający do 65 kartek papieru o gramaturze 80 g/m2, w
dostępnej gamie kolorów, różne kolory (100 sztuk w
opakowaniu)
do oprawy dokumentów formatu A4, średnica 16 mm,
oprawiający do 145 kartek papieru o gramaturze 80 g/m2, w
dostępnej gamie kolorów, różne kolory (100 sztuk w
opakowaniu)
do oprawy dokumentów formatu A4, średnica 22 mm,
oprawiający do 210 kartek papieru o gramaturze80 g/m2, w
dostępnej gamie kolorów, różne kolory (100 sztuk w
opakowaniu)
laminowane okładki do dokumentów bindowanych,
dwustronnie kolorowe, fakturowane, błyszczące, format A4
(100 sztuk w opakowaniu)
przeźroczyste, Format A4, kolor bezbarwny, grubość 0,18mm
(100 sztuk w opakowaniu)
wykonane z plastiku o szerokości 4 mm, spinające kartki A4
pakowane po 10 szt.
wykonane z plastiku o szerokości 10 mm, spinające kartki
A4, pakowane po 10 szt.
wykonane z plastiku o szerokości 15 mm, spinające karteki
A4, pakowane po 25 szt.

folia do laminowania
81.
A4

82.

folia do laminowawia
A3

83. rolki termiczne
Wałeczek barwiący
IR40T
kalendarz biurowy
85.
stojący na 2020 rok
84.

Folia do laminowania. Folia musi posiadać właściwości
antystatyczne redukujące elektryzowanie, przyczepianie czy
przesuwanie się laminowanego dokumentu.Format: A4 (216
x 303mm), grubość: 80mic, 100 sztuk w opakowaniu.
Folia do laminowania. Folia musi posiadać właściwości
antystatyczne redukujące elektryzowanie, przyczepianie czy
przesuwanie się laminowanego dokumentu.Format: A3 (303
x 426mm), grubość: 80mic, 100 sztuk w opakowaniu.

op.

2

op.

2

opak.

10

kolor tuszu czerwony-czarny

szt.

10

wymiary 140mmx200mm (+/-20 mm) po złożeniu, 1 strona na
każdy dzień tygodnia, kartki łączne spiralą,

szt.

55

rolki wykonane z białego papieru termicznego o gramaturze
55g/m2, trwałość zapisu 5 lat, szerokoś 57 mm długośc 30m,
ilość sztuk w opakowaniu 10 (dziesięć)

RAZEM BRUTTO

Cena ogółem brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
*UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie pt. "Oferowane materiały biurowe nazwy producenta danego artykułu
biurowego.

