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Cena jednostkowa Wartose 

lIose brutto /zl/ brutto /zl/ 

Lp. Nazwa materialu 
Jednostka 

szacunkow 
/w zaokrqgleniu do /w zaokrqgleniu 

miary dw6ch miejsc po do dw6ch miejsc 
a przecinku/ po przecinku/ 

(D x E) i 
I 

A B C D E F 

1 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz szt. 12 
poliolefinq, w wewnqtrz jasnoszarym pap ierem. Dwustronna, 

wymienna etykieta na grzbiecie. Na dolnych kraw~dz iach 

metalowe okucia. Szerokose grzbietu 75 mm 

2 Papier ksero A4, 80g/m2, wysoka bialose, do drukarek ryz 140 

atramentowych, laserowych i kserokopia rek, w ryzach 500 

szt. 

3 Marker sucho scieralny do tablicy/czarny, czerwony, szt. 58 
niebieski, zie lony 

4 Kreda biala do tab licy/ 1 opak. 50 szt. op 10 

5 Kreda kolorowa do tab licy/ 1 opak. 50 szt. op 7 

6 Dlugopis ielowy Energel czarny BLN-105 grubose konc6wki: szt. 4 

0.7mm 

7 Dlugopis niebieski IDEST HK75 z gumowym uchwytem w szt. 10 
kolorze tuszu, posiada ergonomicznq plastikowq obudow~ 

oraz wymienne meta lowe wklady 

8 Dlugopis Crista l 1 opak. 4 szt. zakonczenie i skuwka w op 1 
ko lorze tuszu. Transparentny korpus. Wentylowana skuwka. 
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Srednica koncowki 1 mm . 

9 Korektor w tasmie , ergonom iczna obudowa, kontrola szt. 4 

zuzycia tasmy, ruchomy mechanizm zabezpieczajijcy, 

chrOniijcy tasm~ przed uszkodzeniem, wym. Tasmy 

5mmx12mm 

10 Spr~zone powietrze FREESTYLE do czyszczenia sprz~tu szt. 8 
biurowego i innych urzijdzen elektronicznych poj . 400 ml 

11 Plyty DVD-R/ opak. 25 szt. op 1 

12 Ptyty CD-R/ opak. 25 szt. op 1 

13 Teczka z gumkq, wykonana z kartonu w kolorze biatym, na op 1 

dokumenty formatu A4 0 gramaturze 300g/m2. 

14 Teczka A4 wiqzana, kartonowa, biala, wykonana z tektury 0 op 1 

gramaturze 400g/m2 nadrukiem op/50szt. 

15 Skoroszyt A4 PCV zawieszany. Wykonany z mocnego i op 2 

sztywnego PCV, przednia okladka przezroczysta, tylna 

ko lorowa. Papierowy, wysuwany pasek opisowy 

,zaokrijglone rogi, boczna perforacja. Po przeciwnych 

stronach grzbietu 2 wyci~cia ulatwiajqce wysuwanie paska 

20szt'/op. 

16 Zszywki srebne do zszywacza typ 24/6 1000 szt/op op 2 

17 Koszulki krysta liczne A4, wykonane z folii PP, op 5 

multiperforowane, opakowanie 100sztuk. 
- - -
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18 Tusz do stempli cza rny, czerwony pojemnik 0 poj.25 ml szt 2 

19 Druk dow6d wptaty/wielokopia 401-5 format A6 szt 3 

ilosc stron: 80 kartek 

20 Ofert6wka krystaliczna, wykonana z przezroczystej fo li i PCV, op 2 
otwierana u gory i z prawej strony, opakowa nie 25 sztuk 

format A4 

21 Papier kse ro A3, 80g/m2, wysoka bialosc, do drukarek ryza 1 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 

szt Rey Copy Paper 

22 Tasma dwustronna po lipropylenowa, dwustronnie k l ej~ca, szt 6 
wysoka przyczepnosc i odpornosc na zrywanie, wymiary 

50mmxlOm 

23 Karteczki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostaw iaj~ce szt 24 

sladow po odk lejaniu, bloczek 100 kartek rozm. 75X75 mm 

24 Spinacze biurowe okr~gle, galwanizowane, wygi~te noski,50 Op. 2 

mm 100szt/op 

25 Klips archiwizacyjny , dwucz~sciowy, wykonany z plastiku, Op. 1 
kolor biaty , 100 sztuk w opakowaniu 
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