
WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY - Zaktad Wodociqg6w i Kamilizacji w Baboszewie Zatqcznik nr 1H do zaproszenia 

Cena jednostkowa Wartose 

lIose brutto /zt! brutto /zt! 

Nazwa materiatu 
Jednostka 

szacunko 
jw zaokrqgleniu do jw zaokrqgleniu 

Lp. 
miary dwoch miejsc po do dwoch miejsc 

wa przecinku/ po przecinku/ 
(D x E) 

A B C D E F 

1 Papier ksero A4, 80g/m2, wysoka biatose, do drukarek szt. 60 
atramentowych, lase rowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt. 

2 Papier termo czuty- rolki kasowe szerokose 110 mm dtugose 20 rolek 150 

m 

3 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz polio lefinq, szt. 10 
w wewnqtrz jasnoszarym papierem. Dwustronna, wymienna 

etykieta na grzbiecie. Na dolnych kraw~dziach metalowe 

okucia. Szerokose grzbietu 75 mm 

4 Korektor w tasmie , ergonomiczna obudowa, kontrola zuiycia szt 2 
tasmy, ru chomy mechanizm zabezpieczajqcy, chroniqcy ta sm~ 

prze d uszkodzeniem, wym. Tasmy 5mmx12mm 

5 Karteczki sa moprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiajqce szt 2 
slad6w po odklejaniu, bloczek 100 kartek rozm. 75X75 mm 

6 Kostka - wktad do pojemnika 8,5x8,5x3.3 cm kolor i biaty szt. S 

7 Koszulki krysta liczne A4, wykonane z folii PP, op 2 
multiperforowane, opakowanie 100sztuk. 
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8 Koperta C6, samoklejqca, biata op/1000 szt. op 1 

9 Marker permanentny PENTEL N860 czarny szt. 3 

10 Rozszywacz do wszystkich typ6w zszywek wyposaiony w szt. 1 
b lokad~. 

11 Wktad do dtugopisu ZENITH PX 2136, kolor niebieski szt. 5 

12 Pudto archiwizacyjne do przechowywania dokument6w szt. 10 
wypi~tych z segregatora, pole opisowe na grzbiecie , grzbiet 

100mm, poj.1000 kartek A4, wym.323x264xlOOmm, gramatura 

355 gJm2. 

13 Tasma klejqca pakowa szeroka na Scm, 0 dtugosci 48 m, do szt . 2 
wielu zastosowari w tym do oklejania paczek 

14 Zszywki srebne do zszywacza typ 24/6 1000 szt/op op 10 
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