
WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY - Szkota Podstawowa w Sarbiewie Za t'lcznik nr lG do zaproszenia 

Cena jednostkowa 
Wartose 

lIose brutto /zt! brutto /zt/ 
Jednostka /w zaokr<Jgleniu 

Lp. Nazwa materiatu szacunko /w zaokr~gleniu do dw6ch 
miary miejsc po przecinku/ 

do dwoch miejsc 
wa po przecinku/ 

(D x E) 

A B C D E F 

1 Papier ksero A4, 80g/m2, wysoka biatose, do drukarek ryz 60 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt. 

2 Karteczki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiaj'lce szt. 2 

sladow po odklejaniu, bloczek 100 ka rtek rozm. 75X75 mm 

3 Dtugopis niebieski Pentel grubosc koncowki: 0.7 mm szt . 10 

4 Korektor w tasmie , ergonomiczna obudowa, kontrola zuiycia szt 2 

tasmy, ruchomy mechan izm zabezpieczaj'lcy, chroniqcy tasm~ 

przed uszkodzeniem, wym. Tasmy 5mmx12mm 

5 Folia laminacyjna A4 z antystatyczna powtok'l zapobiegajqca op 1 

przyczepianiu s i ~ dokumentu do fo lii, nie elektryzuj'lca s i ~, 

grubosc 80 mic, 100 szt./op. 

6 Pap ier wizytowkowy z chropowat'l, ozdobn'l faktur'l op 2 

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

7 Klej biurowy biaty w sztyfcie, do klejenia papieru, kartonu, nie szt. 2 

zawierajqcy rozpuszcza lnikow, nie deformujqcy klejonej 

warstwy, opakowanie 20g 

8 Koperta C6, samoklej'lca, biata op/1000 szt. op 1 

9 Koperta C5, samoklej'lca, biata op/500 szt. op 1 
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10 Koperta C4 samoklejqca z paskiem, biala , op/250 SZt. Op 1 

11 Koszu lki krystaliczne A4, wykonane z folii PP, op 6 
multiperforowane, opakowanie 100sztuk. 

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

13 Spinacze biurowe okrqgle, galwanizowane, wygi~te noski, 28 op 5 
mm 100szt w opakowaniu 

14 Pinezki meta lowe zwykle do tablic korkowych op 5 

15 Szpilki 1000 szt. do tablic korkowych, tekstylnych, wielkosc : 6 x op 5 
19mm 

16 Marker permanentny PENTEL N860 czarny sci~ta konc6wka do szt 15 

uzytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu oraz szkle 

dlugosc linii pisania 780 m, szerokosc linii pisania 1,5 mm 

17 Markery do tablic sucho sciera lnych konc6wka 0 grubosci linii szt 50 

pisania 2.8 mm, dlugosc linii pisania 250 m ,szerokosc konc6wki 

6mm 

18 Plyn do czyszczenia tablic sucho scieralnych poj. 250 ml butelek 5 

19 Teczka A4 zwykla, kartonowa, biala, wykonana z tektury 0 szt 10 

gramaturze 400g/m2 nadrukiem 

20 Teczka do akt osobowych, twarda oprawa introligatorska z szt 5 

papierowej okleiny, trzy zadrukowane wklady A, B, C do 

przechowywania akt osobowych, kolor granat 
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21 Tasma biurowa, idealnie przezroczysta, bezbarwna, wykonana z szt . 5 

polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie 

zawieraj'lca rozpuszczalnik6w organicznych, wzmocniona 

powloka tasmy odporna na starzenie , wymiar 12mmx30m 

22 Tasma dwustronna polipropylenowa, dwustronnie klejqca, szt 5 

wysoka przyczepnosc i odpornosc na zrywanie, wymiary 

50mmx10m 

23 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz poliolefinq, szt 10 
w WeWnqtrz jasnoszarym papierem. Dwustronna, wymienna 

etykieta na grzbiecie. Na dolnych kraw~dziach metalowe 

okucia. Szerokosc grzbietu 75 mm 

24 Brystol bialy 70/100 220G 0 wysokim stopniu bialosci, arkuszy 40 

gramatura 220 g/m2 przeznaczony do rysunku ol6wkiem, 

w~g lem, kredkami, tuszem oraz nadaje s i ~ do prac manualnych. 

25 Blok techniczny A4 szt 10 

26 Blok rysunkowy A4 szt 10 

27 • Identyfikator przezroczysty zapinany na krokodylek, szt. 10 
wykonany z twardego PCV rozmiar 54 x 90 mm 

• 
28 Okladka na dyplom format A4 wyposaiona w jeden foliowy szt 5 

pasek, obszywana w standardzie. Naroiniki okladki 

zaokrqglone. 

29 Gqbka do tablicy sucho sciera lnej szt 10 

30 Druk dow6d w platy/wielokopia 401-5 format A6 szt 10 

ilosc stron: 80 kartek 
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