
WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY Zalqcznik nr lA do zaproszenia 

Cena jednostkowa Wartose brutto 

brutto /zl/ /zl/ 
i Jednostka IIosc jw zaokrilgleniu do jw zaokrilgleniu 

Lp. Nazwa materialu 
miary szacunkowa dw6ch miejsc po do dw6ch miejsc I 

przecinkuj po przecinku/ 
(D x E) 

i 

A B C D E F 
I 

1 Baterie /akumulatorki alkaliczne R03/ AAA szt. 8 

2 Baterie /akumulatorki alkaliczne 6LR61/9V szt. 5 

3 Baterie/ akumulatorki alkaliczne do ladowania R-6/AA szt. 20 

4 Brulion A4 w kratk~ 100 kartkowy klejony grzbiet pionowy szt 2 

5 Cienkopis jednorazowy, trwaly tusz na bazie wody, plastikowa szt 30 

obudowa, skuwka w kolorze tuszu, konc6wka 0 grubosci 0,5 mm 

dlugosc linii pisania 1400m, kolor czarny, czerwony, niebieski 

6 Dlugopis na lancuszku, samoprzylepna podstawka zapobiegajqca szt. 5 

zgubieniu dlugopisu, lancuszek dlugosci 58 cm, kolor tuszu niebieski 

7 DRUK-Dziennik budowy A4 sznurowany (min.lO stron maks 20 szt 20 

stron), strony ponumerowane, zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem-zabezpieczenie poprzez przedziurkowanie 

dziennika i przesznurowanie, strony dziennika budowy 

przeznaczone do wpis6w muszq bye podw6jne-oryginal i kopia z 

perforacjq umozliwiajacq latwe jej wyrywanie, Na stronie tytutowej 

dziennika muszq bye rubryki 0 nazwach:numer, data wydania oraz 

Iiczba stron dziennika; imi~ i nazwisko lub nazwa (firma) 

inwestora;rodzaj i adres budowy, rozbi6rki lub montazu;numer i 

data wydania pozwolenia na budow~ albo numer i data zgloszenia; 
- - - - _. - - - - - - - _. - - - -



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY Zal'!cznik nr lA do zaproszenia 

pouczenie 0 sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci 

okreslonej w art.93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane 

8 DRUK-Dziennik budowy A4 sznurowany (min.30 stron maks.60 szt. 10 

stron), strony ponumerowane, zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem-zabezpieczenie poprzez przedziurkowanie 

dziennika i przesznurowanie, strony dziennika budowy 

przeznaczone do wpisow musz'! bye podwojne-oryginal i kopia z 

perforacj,! umozliwiajac,! latwe jej wyrywanie, Na stronie tytulowej 

dziennika musz'! bye rubryki 0 nazwach:numer, data wydania oraz 

liczba stron dziennika; imi~ i nazwisko lub nazwa (firma) 

inwestora;rodzaj i adres budowy, rozbiorki lub montazu;numer i 

I data wydania pozwolenia na budow~albo numer i data 

zgloszenia;pouczenie 0 sposbie prowadzenia dziennika i 
I odpowiedzialnosci okreslonej w art.93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane 
I 

9 DRUK - KSi,!zka obiektu budowlanego szt. 1 

10 DRUK - Rejestr wypadkow A4 szt. 1 

11 DRUK - Rozliczenie zaliczki pobranej szt. 2 



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY Zalqcznik nr lA do zaproszenia 

12 Druk zwrotne potwierdzenie odbioru 0 wymiarach 160x100mm szt. 6000 

wykonany na papierze bialym 0 gramaturze 170g/m. Po bokach 

sperforowane listwy boczne zaopatrzone w pasek klejowy 0 

szerokosci 5mm.Pakowane po 1000szt. 

Kodeks poste;powania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23) 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz.613) 

13 Rejestr przesylek wplywajqcych A4, oprawa twarda, introligatorska szt. 10 

14 Rejestr przesylek wychodzqcych A4, oprawa twarda, samokopiujqcy szt. 15 

15 Grzbiet wsuwany A4, zaokrqglone korke ulatwiajqce wkladanie op 2 

dokumentu, grubosc 15mm(150k.), gama kolor6w.sOszt pakowane 

16 Grzbiet wsuwany A4, zaokrqglone kOlke ulatwiajqce wkladanie op 1 

dokumentu, grubosc 3 mm(30 k.), gama kolor6w.50szt pakowane 

17 Grzbiet wsuwany A4, zaokrqglone konce ulatwiajqce wkladanie op 2 

dokumentu, grubosc 6mm(60k.), gama kolor6w. 50szt pakowane 

18 Grzbiet wsuwany A4, zaokrqglone konce ulatwiajqce wkladanie op 2 

dokumentu, grubosc 9mm(90k.), gama kolor6w. 50szt pakowane 

19 Grzbiet wsuwany A4, zaokrqglone konce ulatwiajqce wkladanie op 2 

dokumentu, grubosC12mm(120k.), gama kolor6w.50szt pakowane 

20 Gumka do scierania ol6wk6w i grafit6w z kazdego rodzaju papieru, szt 15 

niebrudzqca 
- - - - ----



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY Zalqcznik nr lA do zaproszenia 

21 Gumki recepturki elastyczne, 0 wszechstronnym zastosowaniu, op 1 

r6Zne kolory, opakowanie 1 kg. 

22 Kalkulator wielofunkcyjny szt. 5 

23 Karteczki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiajqce szt 50 

slad6w po odklejaniu, bloczek 100 kartek rozm. 75X75 mm 

24 Klej biurowy bialy w sztyfcie, do klejenia papieru, kartonu, nie szt 20 

zawierajqcy rozpuszczalnik6w, nie deformujqcy klejonej warstwy, 

opakowanie 20g 

25 Klips archiwizacyjny ,dwucz~sciowy, wykonany z plastiku, kolor Op. 5 

bialy, 100 sztuk w opakowaniu 

26 Klipy do papieru, wykonane z metalu, 19mm 12 szt. Op. 10 

27 Klipy do papieru, wykonane z metalu, 32mm 12 szt. Op. 10 
i 

28 Klipy do papieru, wykonane z metalu, 41mm 12 szt. Op. 10 I 

29 Koperta B4 biala z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, szt. 20 I 

samoklejqcy pasek,250x353x38mm 
i 

30 Koperta C4 samoklejqca z paskiem, biala , op/250 szt. op 12 

31 Koperta CS, samoklejqca, biala op/SOO szt. op 15 

32 Koperta C6, samoklejqca, biala op/l000 szt. op 10 

33 Koperta papierowa na p/yty CD z foliowym okienkiem . Mocny, bialy Op. 1 

papier 0 gramaturze 80g/m2 opakowanie 100szt. 

34 Korektor w tasmie , ergonomiczna obudowa, kontrola zuzycia szt 50 

tasmy, ruchomy mechanizm zabezpieczajqcy, chroniqcy tasm~ 



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY Zal'lcznik nr lA do zaproszenia 

przed uszkodzeniem, wym. Tasmy 5mmx12mm 

35 Kostka - wklad do pojemnika 8,5x8,5x3.3 cm kolor i bialy szt 30 

36 Koszulki groszkowe AS, wykonane z folii PP, multiperforowane, 100 Op. 8 
sztuk w opakowaniu. 

37 Koszulki krystaliczne A4, wykonane z folii PP, multiperforowane, op 20 

opakowanie 100sztuk. 

38 KsiEiga inwentarzowa srodkow trwalych A-4, twarda oprawa. szt. 2 

39 Listwa antyprzepiEiciowa z filtrem 4 gniada z wyl'lcznikiem dlugoc szt 1 

1,5m 

40 Listwa antyprzepiEiciowa z filtrem 4 gniada z wyl'lcznikiem dlugoc szt 1 

2,0 m 

41 Listwa antyprzepiEiciowa z filtrem 4 gniada z wyl'lcznikiem dlugoc szt 1 

2,5 m 

42 Listwa antyprzepiEiciowa z filtrem 4 gniazda z wyl'lcznikiem dlugosc szt 1 

3,0 m 

43 Marker permanentny PENTEL N860 sci'ity czarny 5zt. 5 

44 Nozyczki biurowe uniwersalne, trwale ostrze ze stali nierdzewnej, szt. 5 

uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworEicznych osob, wymiar 20,5 

cm. 

45 Ofertowka krystaliczna, wykonana z przezroczystej folii PCV, op 10 

otwierana u gory i z prawej strony, opakowanie 25 sztuk format A4. 



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY Zalqcznik nr lA do zaproszenia 

46 Okladka do bindowania A4 nieprzezroczysta, dwustronnie op 2 

kolorowa, skoropodobna, 100 szt./op. 

47 Okladka do bindowania A4 przezroczysta, umozliwiajqca op 1 

pozostawienie pierwszej strony prezentacji,100 szt./op. 

48 Olowek bez gumki, odporny na zlamania, mocne cedrowe drewno, szt 15 

twardosc HB. 

49 Papier A4 r6ine kolory, ryza 500 arkuszy ryza 1 

50 Papier ksero A3, 80g/m2, wysoka bialosc, do drukarek ryza 10 
I atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt Rey 

Copy Paper 

51 Papier ksero A4, 80g/m2, wysoka bialosc, do drukarek ryza 700 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt. 

52 Papier pakowy szary w arkuszach Bl ark. 10 

53 Papier wizytowkowy z chropowatq ozdobnq fakturq powierzchni,A4 op 1 

bialy i kremowy, 250g/m2, op./25szt. 

54 Papier wizytowkowy z chropowatq, ozdobnq fakturq powierzchni, op 1 

A4 bialy i kremowy, 175g/m2, op./20szt. 

55 Papier wizytowkowy z chropowatq, ozdobnq fakturq powierzchni, op 1 

A4 bialy i kremowy, 210g/m2, op./20szt. 

56 Papier wizytowkowy z chropowatq, ozdobnq fakturq powierzchni,A4 op 1 

bialy i kremowy, 160g/m2, op/20szt. 

57 Plyta CD-R, 700mb szt. 15 

58 Plyta DVD-R 4,7GB,slim szt. 10 
-



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY Zalqcznik nr lA do zaproszenia 

59 Pojemnik na czasopisma PCV, szerokosc grzbietu 100mm, szt. 5 

wymienna etykieta opisowa na grzbiecie 

60 P61ka na dokumenty lekka, wykonana z polistyrenu 0 wysokiej szt. 5 

wytrzymalosci, kolor przezroczysty, dymny, czarny 

61 Pudla archiwizacyjne typu kopertowego z tektury bezkwasowej szt. 450 

wymiary 350x260x110 

62 Pudlo archiwizacyjne do przechowywania dokument6w wypi~tych z szt 50 

segregatora, pole opisowe na grzbiecie , grzbiet 100mm, poj.lOOO 

kartek A4, wym.323x264xlOOmm, gramatura 355 gfm2. 

63 Pudlo archiwizacyjne do przechowywania dokument6w wypi~tych z szt 50 

segregatora, pole opisowe na grzbiecie, grzbiet 88 mm, pojemnosc 

800 kartek A4, wym 323x264x80mm, gramatura 355gjm2. 

64 Rolka kasowa, papier offsetowy bialy, 57mmx25mm, op./IO szt. op 1 

65 Rozszywacz do wszystkich typ6w zszywek wyposazony w blokad~. szt. 10 

66 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz poliolefinq, w szt. 250 

wewnqtrzjasnoszarym papierem. Dwustronna, wymienna etykieta 

na grzbiecie. Na dolnych kraw~dziach metalowe okucia. Szerokosc 

grzbietu 75 mm 

67 Segregator A4 Ekonomiczny,oklejony na zewnqtrz poliolefinq, w szt 100 

wewnqtrzjasnoszarym papierem. Dwustronna, wymienna etykieta 

na grzbiecie. Na dolnych kraw~dziach metalowe okucia. Szerokosc 

grzbietu 50 mm 

68 Segregator,teczka do akt osobowych, format A4,wyposazona w szt. 5 

mechanizm 2 ringowy z wpi~tymi przekladkami A,B,C, na grzbiecie 

kieszen i kartonik na dane personalne,grzbiet 35mm, kolor 

.-._------- ---- --,-,-'-'-
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granatowy 

69 Separatory kartonowe 1/3 A4. Wykonane z grubego, ekologicznego op. 1 

kartonu 1909/m2.0pakowanie 100sztuk.R6ine kolory. 

70 Skoroszyt A4 PCV zawieszany. Wykonany z mocnego i sztywnego Op. 20 

PCV, przednia okfadka przezroczysta, tylna kolorowa. Papierowy, 

wysuwany pasek opisowy ,zaokrqglone rogi, boczna perforacja. Po 

przeciwnych stronach grzbietu 2 wyci~cia ufatwiajqce wysuwanie 

paska 20szt'/op. 

71 Skoroszyt zwykfy, A4 z biafego kartonu z napisem "SKOROSZYT" oraz op 7 

z nadrukiem 3 linii do opisu, op/50szt 

72 Spinacze biurowe okrqgfe, galwanizowane, wygi~te noski, 28 mm Op. 100 

100szt w opakowaniu 

73 Spinacze biurowe okrqgfe, galwanizowane, wygi~te noski,50 mm Op. 50 

100szt/op 
I 

74 Skoroszyt zwykfy oczkowy A4 z biafego kartonu z napisem szt. 5 I 
"Skoroszyt" opak. 50 szt. 

I 
I 

75 Tasma biurowa uniwersalna na podajniku, nosnik PP, klej-bez szt 10 

rozpuszczalnik6w, wymiar 19mmx33 

76 Tasma biurowa, idealnie przezroczysta, bezbarwna, wykonana z szt 10 

polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie 

zawierajqca rozpuszczalnik6w organicznych, wzmocniona powfoka 

tasmy odporna na starzenie, wymiar 12mmx30m 
I - -

-----_ .. ."--.,-,~,----~ -"" --_._--" 
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77 Tasma biurowa, idealnie przezroczysta, bezbarwna, wykonana z szt 20 

polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie 

zawierajqca rozpuszczalnikow organicznych, wzmocniona pow/oka 

tasmy odporna na starzenie , wymiar 25mmx 10 
i 

78 Tasma dwustronna polipropylenowa, dwustronnie klejqca, wysoka szt 2 

przyczepnosc i odpornosc na zrywanie, wymiary 50mmxl0m 
I 

79 Tasma pakowa wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym szt 5 

klejem akrylowym, jednostronnie klejqca, przeznaczona do 

zaklejania kartonow, przyczepna do wi~kszosci powierzchni, 
I 

ekonomiczna, 0 dobrych wfasciwosciach klejqcych, wytrzymala na 

zrywanie, wymiary 48mmx50m. 
i 

80 Teczka A4 wiqzana, kartonowa, bia/a, wykonana z tektury 0 op 2 

gramaturze 400g/m2 nadrukiem op/50szt. 
, 

81 Teczka A4 zwyk/a, kartonowa, bia/a, wykonana z tektury 0 op 2 

gramaturze 400g/m2 nadrukiem op/50szt. 

82 Teczka bezkwasowa A-4 ISO 9706 320x250x35 do archiwizacji bez op 40 

opisu. pakowana po 50szt 

83 Teczka z gumkq, wykonana z kartonu w kolorze bia/ym, na szt 200 

dokumenty formatu A4 0 gramaturze 300g/m2. 

84 Teczka z gumkq, wykonana z mocnego, barwionego i lakierowanego szt 10 

zjednej strony kartonu 0 gramaturze 400 g/m2, zamykana na 

gumk~, 3 zakfadki chroniqce dokumenty przed wypadaniem, na 

dokumenty formatu A4. 

85 Tusz do stempli czarny, pojemnik 0 poj.25 ml szt. 10 

86 Tusz do stempli czerwony, pojemnik 0 poj.25 ml szt. 30 

-------_.---_._--_._----_._._- -
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87 Wklad do dlugopisu ZENITH PX 2136, kolor niebieski szt. 150 
I 

88 Wklad do dlugopisu SXN-101-07 kolor: niebieski, czarny, linia Szt. 60 

I 

pisania: 0,5 mm 

89 Zakreslacz, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, sci~ta szt 20 
konc6wka, grubosc linii pisania 1-5 mm, atrament pigmentowy, 

bezzapachowy, r6Zne kolory. 
i 

90 Zeszyt A4 oprawa lakierowana twarda, 96 kartek kratka szt. 5 

91 Zeszyt A4, oprawa lakierowana twarda 192 kartki, kratka szt 3 
• 

92 Zakladki indeksuj'lce samoprzylepne Post-it PP - 25mm x 43 mm, 50 szt. 60 

szt. w podajniku, mozliwe wielokrotne odrywanie i przyklejanie, 

cz~sc klej'lca bezbarwna, konc6wka kolorowa - czerwony, niebieski, 

zielony, z6lty 

93 Zszywacz standardowy, CZfisci mechaniczne z metalu, plastikowe szt. 5 

rami~, zszywacz od 20 kartek zszywkami 24/6 

94 Zszywki srebne do zszywacza typ 24/6 1000 szt/op Op. 150 

95 Zszywki srebrne do zszywacza typ 24/81000 szt/op Op. 10 
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