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Cena jednostkowa Wartose brutto /zt! 

Jednostka 
lIose brutto /zl/ /w zaokr'lglen iu do 

Lp. Nazwa materialu szacunko /w zaokr'lgleniu do dwoch dwoch miejsc po 
miary miejsc po przecinku/ przecinku/ wa 

(D x E) 

A B C D E F 

1 Spinacze biurowe okrqgle, ga lwanizowane, wygi~te noski, szt. 30 

28 mm 100szt w opakowa niu 

2 Sp inacze biurowe okrqgle, ga lwan izowane, wyg i~te noski,50 szt. 30 

mm 100szt/op 

3 Szpilki zwykle i kolorowe 1000 szt. do tablic korkowych, szt. 30 

tekstylnych, wielkose: 6 x 19 mm 

4 Pinezki metalowe zwykle i kolorowe 50 szt. szt 30 

5 Papier ksero A4, 80g/m2, wysoka bialose, do drukarek szt 30 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 

szt. 

6 Zeszyt A4 oprawa lakierowana twarda, 96 kartek kratka szt. 10 

7 Zeszyty AS oprawa mi~kka w k ra tk~ 100 kartek szt. 20 

8 Dlugopis niebieski Pente l grubose koricowki: 0.7 mm szt. 20 

9 Korektor w tasmie , ergonomiczna obudowa, kontro la szt. 20 

zuiycia tasmy, ruchomy mechanizm zabezpieczajqcy, 

chroniqcy tasm~ przed uszkodzeniem, wym. Tasmy 
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5mmx12mm 

10 Markery kolorowe grubosc linii: 1,5-3 mm szt. 50 

11 Koperta C6, samoklejqca, biala op/1000 szt. op 1 

12 Koperta C5, samoklejqca, biala op/500 szt. op 1 

13 Koperta C4 samoklejqca z paskiem, biala , op/250 szt. op 1 

14 Karteczki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiajqce szt. 30 
slad6w po odklejaniu, bloczek 100 kartek rozm. 75X75 mm 

15 Noiyczki biurowe uniwersalne, trwale ostrze ze stali szt. 10 
nierdzewnej, uchwyt wyprofilowany dla prawo i 

leworEicznych osob, wymia r 20,5 cm. 

16 Serwetki gastronomiczne 500 szt. Op 20 

17 Serwetki kolorowe 500 szt. szt. 100 

18 Teczka zwykla, wykonana z kartonu w kolorze biatym, na szt 30 
dokumenty formatu A4 0 gramaturze 300g/m2. 

19 Teczka z gumkq, wykonana z mocnego, barwionego i szt 30 
lakierowanego z jednej strony kartonu 0 gramaturze 400 

g/m2, zamykana na gumkEi, 3 zakladki chroniqce dokumenty 

przed wypadan iem, na dokumenty formatu A4. 



WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY - Przedszkole w Baboszewie Zalqcznik nr 1B do zaproszenia 

20 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz szt. 30 
po lio lefinq, w wewnqtrz jasnoszarym papierem. 

Dwustronna, wymienna etykieta na grzb iecie. Na dolnych 

kraw~dziach metalowe okucia. Szerokosc grzbietu 75 mm 

21 Klej krope lka 2 ml szt 20 

22 Kleje do drewna Soudal wypelnia nier6wnosci i ubytki szt 5 • 

powierzchni poj . 250 ml , 

I 

23 Klej do papieru Pritt 20g do klejen ia m.in papieru, kartonu, szt 30 I 
I 

zdj~c, tekstyli6w itp. 

24 Tasma biurowa, idealnie przezroczysta, bezbarwna, szt 10 
wykonana z po lipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem 

akrylowym, nie zawierajqca rozpuszczalnik6w organicznych, 

wzmocniona powloka tasmy odporna na starzenie , wymia r 

12mmx30m 

25 Tasma dwustronna polipropylenowa, dwustronnie klejqca, szt 10 
wysoka przyczepnosc i odpornosc na zrywanie, wymiary 

50mmxlOm 

26 Ta sma biurowa, idealnie przezroczysta, bezbarwna, szt 10 
wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem 

akrylowym, nie zawierajqca rozpuszcza lnik6w organicznych, 

wzmocniona powloka tasmy odporna na starzenie, wymiar 

50mm 

27 Koszu lki krystaliczne A4, wykonane z folii PP, op 1 
multiperforowa ne, opakowanie 100sztuk. 
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28 Gumka do scierania olowkow i grafitow z kazdego rodzaju szt 

papieru, niebrudzqca 

29 Olowek bez gumki, odporny na zlamania, mocne cedrowe szt 

drewno, twardosc HB. 
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