
WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY - Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie Zalqcznik nr 11 do zaproszenia 

Cena jednostkowa 
Wartos.: 

1105': brutto /zl/ 
brutto /zl/ 

Jed nostka /w zaokrqgleniu 
Lp. Nazwa materialu 

miary 
szacunk /w zaokrqgleniu do dwoch do dwoch miejsc 

owa #1 iejsc po przecinku/ 
po przecinku/ 

(D x E) 

A B C D E F 

1 Pa pier ksero A4, 80g/m2, wysoka bialosc, do drukarek ryz 215 

atramentowych, laserowych i kse rokopiarek, w ryzach 500 

szt. 

2 Koszu lki krystaliczne A4, wykonane z fo li i PP, szt. 500 

multiperforowane, opakowanie 100sztuk. 

3 Klipy do pap ieru, wykonane z meta lu, 32m m 12 szt. op 1 

4 Zszywki srebne do zszywacza typ 24/6 1000 szt/op op 20 

5 Zszywki srebne do zszywacza typ 25/10 1000 szt/op op 5 

6 Karteczki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiajqce szt 84 

slad6w po odklejan iu, bloczek 100 kartek rozm . 7sX7s mm 

7 Karteczki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiajqce Szt 20 

slad6w po odklejan iu, bloczek 100 kartek rozm. 38Xsl mm 

8 Koperta C6, samoklejqca, biala op/1000 szt. szt. 6000 

9 Koperta CS, samoklejqca, biala op/sOO szt . szt. 1500 

--



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY - Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej w Baboszewie Zafqcznik nr 11 do zaproszenia 

10 Skoroszyt A4 PCV zawieszany. Wykonany z mocnego i op 10 
sztywnego PCV, przednia okfadka przezroczysta, tylna 

kolorowa. Papierowy, wysuwany pasek opisowy ,zaokrqglone 

rogi, boczna perforacja. Po przeciwnych stronach grzbietu 2 

wyciE:cia ufatwiajqce wysuwan ie paska 25szt./op. 
I 

11 Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy 1/2 pof6wka biafy op 10 

wykonany z biafego kartonu 250 g/m2 25szt./op. 

i 

12 Skoroszyt kartonowy A4 zawieszka 1/2 pof6wka op 4 
, 

biafy wykonany z biafego kartonu 250 g/m2 
25szt./op. 

13 Skoroszyt zwykfy, A4 z biafego kartonu z napisem op 20 

"SKOROSZYT" oraz z nadrukiem 3 linii do opisu, 
op/50szt 

14 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz szt. 24 

poliolefinq, w wewnqtrz jasnoszarym papierem. Dwustronna, 

wymienna etykieta na grzbiecie. Na dolnych krawE:dziach 

metalowe okucia. Szerokosc grzbietu 75 mm 

15 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz Szt. 15 

poliolefinq, w wewnqtrz jasnoszarym papierem. Dwustronna, 

wymienna etykieta na grzbiecie. Na dolnych krawE:dziach 

meta lowe okucia. Szerokosc grzbietu SO mm 

16 Spinacze biurowe okrqgfe, ga lwanizowane, wygi~te noski, 28 op 20 

mm 100szt w opakowaniu 
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17 Marker permanentny PENTEL N860 sCiE:ty czarny szt . 2 

18 Dlugopis 152 UM ( czarny, czerwony, niebieski ) tusz szt. 25 

pigmentowy, wodoodporny i odporny na blakniE:cie , 
srednica kulki piszqcej 0,5 mm 

19 Tusz do stempli czerwony, pojemnik 0 poj.25 ml szt. 3 

20 Wklad do dlugopisu 5XN-101-07 kolor: niebieski, szt. 24 

czarny, linia pisania: 0,5 mm 

21 Wklad do dlugopisu UMR 85 kolor: czarny, niebieski, szt. 24 

linia pisania: 0,5 mm 

22 Wklad do dlugopisu ZEN ITH H-7/10, kolor niebieski, czarny szt. 20 
linia pisania: 0,5 mm 

23 Teczka z gumkq, wykonana z kartonu w kolorze bialym, na szt. 30 
dokumenty formatu A4 0 gramaturze 300g/m2. 

24 Brulion A4 w kratkE: 100 kartkowy klejony grzbiet pionowy szt. 6 

25 Zeszyt w kratk~ w sztywnej kartonowej okladce. Format szt 6 
AS. lIose kartek: 96. 

26 Korektor w tasmie , ergonomiczna obudowa, kontrola zuiycia szt. 4 
tasmy, ruchomy mechanizm zabezpieczajqcy, chroniqcy 

tasmE: 
- --- _.-
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27 Brulion A4 w kratk~ twarda okladka 100 kartkowy klejony 5z!. 8 
grzbiet pionowy 

28 Gumka PENTEL ZEH do scierania ol6wk6w i grafit6w z sz!. 4 
kazdego rodzaju papieru, niebrudzqea 

29 Dziurkaez szt 1 

30 Zszywaez standardowy, ez~sci meehaniezne z meta lu, szt 1 
plastikowe rami~, zszywaez od 20 kartek zszywkami 24/6 

31 Ol6wek Othe llo 5H1043 bez gumki, odporny na zlamania, szt. 12 
moene cedrowe drewno, twardosc . 

32 Linijka dlugosc 30 em. 
. 

szt. 2 

33 Temper6wka metalowa pojedyncza szt. 1 

34 Cienkopis jednorazowy, t rwaly tusz na baz ie wody, szt. 3 
plastikowa obudowa, skuwka w kolorze tuszu, konc6wka 0 

grubosei 0,5 mm dlugosc linii pisania 1400m, kolor zielony, 

czerwony, cza rny 

35 Nozyczki biurowe uniwersa lne, trwale ostrze ze sta li sz!. 1 
nierdzewnej, uchwyt wyprofilowany dla prawo i 

lewor~cznych os6b, wymiar 20,5 cm. 

36 Pudlo archiw izacyjne do przechowywania dokument6w 5z!. 300 
wypi~tych z segregatora, pole opisowe na grzbiecie , grzbiet 

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

gramatura 355 g/m2. 

37 Korektor w dlugopisie CLP-300 5zybkosehnqey srodek szt 10 
korygujqcy nie g~stnieje i nie wysycha, grubosc linii 
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korygowania ok. 1,2mm 

38 Tasma biurowa, idealnie przezroczysta, bezbarwna, szt 5 
wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem 

akrylowym, nie zawierajqca rozpuszczalnikaw organicznych, 

wzmocniona powtoka tasmy odporna na starzenie , wymiar 

19mmx30m 

39 Klej biurowy biaty w sztyfcie, do klejenia papieru, kartonu, szt 2 
nie zawierajqcy rozpuszcza lnikaw, nie deformujqcy klejonej 

warstwy, opakowanie 20g 

40 Klips archiwizacyjny , dwucz~sciowy, wykonany z plastiku, op 5 
kolor biaty , 100 sztuk w opakowaniu 

41 Druk zwrotne potwierdzenie odbioru 0 wymiarach op 4 
160xl00mm wykonany na papierze biatym 0 gramaturze · 

170g/ m. Po bokach sperforowane listwy boczne zaopatrzone 

w pasek klejowy 0 szerokosci Smm.Pakowane po 1000szt. 

Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. 

poz.23 z pain. zm.) 

42 Druk - wniosek 0 urlop wypoczynkowy A6 Os-329 bloczek 2 

43 Druk - Spis spraw A4, Pu Kn-4 szt 3DD 

RAZEM (POZ.l-

43) 
- '----

Zatqcznik nr 11 do zaproszenia 

WOJ 1) 
~fkef:;~'sObe:;m-



.~ 
c: 

'" N 
V> e 
"ro 
N 

o 
." 
;::< 
~ 

c: 
-'" 
c: 
N 
U 

E 
ro 
N 

'" .;: 
'" N 
V> 
o 
.c 
ro 

CO 

:;: 
·W 
e 
N 
U 

.& 
o 
"
Vl 
>
U 
o 
E 
o 
"
-'" 

'" ." 
o 
~ 

'V> 

o 
>c: 
c: 
E 
<9 

~ 
Q 
u 

' Vl o 
--' 

(5 
5 
o 
N 
U 
W 
N 
a: 
N 

;;2 
>-
5 


