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Załącznik nr 2 

  

FORMULARZ CENOWY 
 

LP NAZWA SUGEROWANEGO MATERIAŁU, 
ARTYKUŁU 

NAZWA I PRODUCENT 
(W przypadku 

zaproponowanego 
produktu równowaŜnego 

naleŜy wpisać 
szczegółowe parametry 

zaoferowanego produktu 
równowaŜnego 
potwierdzające 

wymagania jakościowe 
określone przez 
Zamawiającego) 

J.M. ILOSĆ CENA 
JEDNOSTKO
WA BRUTTO 

STAWKA  
PODATKU 

OD 
TOWARÓW I 

USŁUG 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1 Bloczek dyspozycyjny, kolorowy, w bloczku min. 

320 kartek, wym. 85x85,  min. cztery kolory: 

pomarańczowy, Ŝółty, zielony, róŜowy 

 szt. 400    

2 Blok biurowy, z okładką, 100 kartek A4 w kratkę z 

mikroperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek. 

Szyty na górze, papier o gramaturze 60g/m2 

 szt. 100    

3 Blok biurowy, z okładką, 100 kartek A5 w kratkę z 

mikroperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek. 

Szyty na górze, papier o gramaturze 60g/m2 

 szt. 30    

4 Płyta CD-R, o prędkości zapisu, co najmniej 24-

52×, powierzchnia musi pochłaniać falę świetlną o 

długości typowej dla laserów stacji dysków CD-R 

(780 nm), Kryształowa, szybkoschnąca, odporna na 

zadrapania powierzchnia, na której moŜna 

drukować, doŜywotnia gwarancja, poj. 700 MB w 

opakowaniu typu Slim VERBATIM (lub 

równowaŜny) 

 szt. 700    

5 Płyta CD-RW, o prędkości zapisu, co najmniej 16-

24×, powierzchnia do optycznego zapisu danych, 
 szt. 200    
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bazująca na technologii zmiennofazowej – SERL, 

moŜliwość wykonania co najmniej 950 kolejnych 

zapisów, doŜywotnia gwarancja, poj. 700 MB  w 

opakowaniu typu Slim VERBATIM (lub 

równowaŜny) 
6 Cienkopisy z końcówką w metalowej skuwce, w 

obudowie wykonanej z plastiku w kolorze tuszu, 

tusz na bazie wody, o długości linii pisania min. 

750 m, i grubości końcówki 0,4  mm, w kolorach 

czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym 

 szt. 500    

7 Długopis z wymiennym wkładem, z obudową 

wykonaną z transparentnego PCV, z gumowym 

uchwytem, z klipsem wykonanym w całości w 

kolorze tuszu, tusz wodoodporny, o grubości linii 

pisania max. 0,3 mm, tusz w kolorach: niebieskim, 

czarnym, czerwonym i zielonym 

 szt. 1000    

8 Papier komputerowy o wymiarach 375×12" /1+1/ z 

perforacją o gramaturze 60g/m2, min. ilość składek 

600, kolor, z odrywaną perforacją 

 karton 1    

9 Dziennik korespondencyjny wykonany z twardej 

introligatorskiej oprawy z tłoczonymi, pozłacanymi 

literami, format A4, do ewidencjonowania 

korespondencji przychodzącej i wychodzącej, ilość 

kartek 96  

 szt. 40    

10 Dziurkacz z moŜliwością dziurkowania min. 25 

kartek papieru o gr. 80g/m2, metalowa podstawa, 

uchwyt wykonany z niełamliwego plastiku, z 

ogranicznikiem formatu, ze wskaźnikiem środka 

strony, odstęp pomiędzy dziurkami wynoszącym 

80mm 

 szt. 30    

11 Grafity o grubości 0,5 mm, odporne na złamania, 

przeznaczone na papier i kalkę, twardość HB, w 

opakowaniu 12 szt., głęboka czerń linii  

 op. 50    

12 Klej w sztyfcie, bez rozpuszczalników, do klejenia  szt. 200    
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papieru, tektury i zdjęć, łatwo zmywalny wodą, 

niebrudzący, min. 40 g  
13 Koszulki krystaliczne, wykonane z folii 

polipropylenowej, z multiperforacją, 100 szt. w 

opakowaniu, format A4 

 op. 350    

14 Koszulki krystaliczne, wykonane z folii 

polipropylenowej, z multiperforacją, 100 szt. w 

opakowaniu, format A5 

 op. 1    

15 Kreda szkolna biała, okrągłe laski kredy, 50 szt. w 

opakowaniu 
 op. 180    

16 Marker suchościeralny do białych tablic, w kpl 4 

kolory: niebieski, zielony, czerwony i czarny. 
 op. 10    

17 NoŜyczki z ergonomicznie wyprofilowaną 

rękojeścią, wykonaną z niełamliwego plastiku, 

satynowe ostrze wykonane ze stali, o dł. min. 14 

cm. 

 szt. 35    

18 NoŜyczki z ergonomicznie wyprofilowaną 

rękojeścią, wykonaną z niełamliwego plastiku, 

satynowe ostrze wykonane ze stali, o dł. min. 20 

cm. 

 szt. 35    

19 Ofertówka sztywna A4, przezroczysta, wykonana z 

folii PCV o grubości 0,2mm, otwierana z góry i 

prawej strony, w opakowaniu 25 ofertówek. 

 op. 100    

20 Ołówek z grafitem klejonym na całej długości, 

odporny na złamania, cedrowe drewno  
 szt. 400    

21 Pinezki standardowe, srebrne, w opakowaniu 50 

szt. 
 op. 40    

22 Pojemnik na czasopisma, wykonany ze sztywnego 

kartonu, kolorowe, z uchwytami ułatwiającymi 

przenoszenie pudełek, z szerokością grzbietu min. 

75 mm, z polem opisowym na grzbiecie, ścięte z 

jednej strony  

 szt. 100    

23 Rolka telefaksowa, termiczna o wym. 210*30   szt. 20    
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24 Rolka kasowa wykonana z bezdrzewnego i 

bezpyłowego papieru offsetowego o gramaturze 

55g/m2 o wymiarach 57mm x 30m 

 szt. 30    

25 Segregator A4, o szerokości grzbietu min. 75 mm, 

oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, z 

dwustronną, wymienną etykietą na grzbiecie, na 

dolnych krawędziach metalowe okucia, z otworem 

umieszczonym na grzbiecie umoŜliwiającym 

wyciąganie segregatora z rzędu, z metalowym 

okuciem, segregator musi posiadać mechanizm  

( nie ringi), w róŜnych kolorach m.in. czarny, 

czerwony, niebieski, zielony, Ŝółty  

 szt. 600    

26 Segregator A4, o szerokości grzbietu min. 50 mm, 

oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, z 

dwustronną, wymienną etykietą na grzbiecie, na 

dolnych krawędziach metalowe okucia z otworem 

umieszczonym na grzbiecie umoŜliwiającym 

wyciąganie segregatora z rzędu, z metalowym 

okuciem, segregator musi posiadać mechanizm  

( nie ringi), w róŜnych kolorach m.in. czarny, 

czerwony, niebieski, zielony, Ŝółty  

 szt. 400    

27 Skoroszyt zawieszany 1/2, wykonany z kartonu o 

grubości 275 g/m2, okładka w kolorze białym, A4  
 op. 100    

28 Skoroszyt zawieszany 1/1, wykonany z kartonu o 

grubości 275 g/m2, okładka w kolorze białym, A4  
 op. 100    

29 Spinacz, metalowy, min. długość 28mm, w 

opakowaniu 100 szt. 
 op. 500    

30 Spinacz, metalowy, min. długość 50mm, w 

opakowaniu 100 szt. 
 op. 200    

31 Taśma klejąca, o wymiarach: 18mm×20m, 

przezroczysta, wykonana z polipropylenu. Pokryta 

emulsyjnym klejem akrylowym 

 szt. 300    

32 Taśma klejąca, o wymiarach: 24mm×20m, 

przezroczysta, wykonana z polipropylenu. Pokryta 
 szt. 150    
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emulsyjnym klejem akrylowym 
33 Teczka wiązana kartonowa z kartonu o gramaturze 

275g/m2, w kolorze białym, na dokumenty formatu 

A4 

 szt. 4000    

34 Teczka z gumką wykonana z mocnego kartonu, 

zamykana na dwie naroŜne gumki w kolorze teczki, 

z 3 zakładkami chroniącymi dokumenty przed 

wypadaniem o wymiarach minimum 9 cm 

(wysokość poszczególnej zakładki), na dokumenty 

formatu A4, w róŜnych kolorach  

 szt. 750    

35 Tusz do stempli w opakowaniu z tworzywa 

sztucznego, końcówką w postaci pędzelka 

ułatwiającego nasączanie poduszek, o pojemności 

min. 30ml 

 szt. 40    

36 Korektor w taśmie  szt. 50    
37 Folia do drukarki atramentowej A4 op. 100 szt.  op. 5    
38 Papier kancelaryjny kratka A3 op./500ark.  ryza 20    
39 Papier do kserokopiarek o formacie A-3 (ryza - 500 

ark.), gramatura 80g/m2, CIE min. 146 
 ryza 15    

40 Papier do drukarek laserowych, atramentowych i 

kserokopiarek, o formacie A-4 (ryza - 500 ark.), 

gramatura papieru 80g/m2, CIE min. 160, grubość 

108 µm (± 5) 

 ryza 3680    

41 Papier pakowy 125 cm x 100 cm, jasnobrązowy, 

siarczanowy o gramaturze 50 g/m2 arkusze 
 szt. 800    

42 Papier komputerowy o wymiarach 375×12" /1+0/ z 

perforacją o gramaturze 60g/m2, min. ilość składek 

600, kolor, z odrywaną perforacją 

 karton 6    

43 Koperta C-6 biała, samoprzylepna, z paskiem kleju 

umieszczonym na węŜszym zagięciu dłuŜszego 

boku koperty, zabezpieczonym ochronnym 

paskiem, wymiary zewnętrzne 114×162 1000/op. 

 op. 40    

44 Koperta C-5 biała, samoprzylepna, z paskiem kleju  op. 60    
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umieszczonym na węŜszym zagięciu dłuŜszego 

boku koperty, zabezpieczonym ochronnym 

paskiem, wymiary zewnętrzne 162×229 500/op. 
45 Koperta C-4 biała, samoprzylepna, z paskiem kleju 

umieszczonym na węŜszym zagięciu dłuŜszego 

boku koperty, zabezpieczonym ochronnym 

paskiem, wymiary zewnętrzne 229×334 500/op. 

 op. 60    

46 Płyta DVD o prędkości 4× +R typu VERBATIM, 

TDK* w opakowaniu typu Lim (lub równowaŜny) 
 szt. 50    

47 Papier komputerowy o wymiarach 240×12" /1+0/z 

perforacją o gramaturze 60g/m2, min. ilość składek 

600, kolor, z odrywaną perforacją 

 szt. 6    

48 Bloczek dyspozycyjny samoprzylepny 75x75mm  szt. 500    

49 Zakreślacz  kolory: Ŝółty, zielony, pomarańczowy, 

niebieski 
 szt. 100    

50 Klej w taśmie  szt. 800    
51 Folia laminacyjna A-4 opakowanie (100 szt.)  op. 1    
52 Skoroszyt A-4 zawieszany róŜne kolory PCV  szt. 600    
53 Gumka do mazania  szt. 50    
54 Korektor w długopisie  szt. 10    
55 Zeszyt A4 w sztywnej oprawie 96 kartek  szt. 65    
56 Zeszyt A5 w sztywnej oprawie 96 kartek  szt. 50    
57 Klip 32 mm, op./12 szt.  op. 20    
58 Klip 19 mm, op. /12 szt.  op. 20    
59 klip 51 mm op. /12 szt.  op. 20    
60 Płyta DVD o prędkości 4× -R typu VERBATIM, 

TDK* w opakowaniu typu slim (lub równowaŜny) 
 szt. 150    

61 Płyta DVD o prędkości 4× -RW typu VERBATIM, 

TDK* w opakowaniu typu slim (lub równowaŜny) 
 szt. 50    

62 Papier mix kolorów A4 80g 100ark/op.  op. 30    
63 Papier kancelaryjny A3 linie ryza/500ark  op. 2    
64 Markery grube róŜne kolory, 6 szt. w opakowaniu  op. 40    
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65 Zakładki indeksujące  szt. 20    
66 Pojemnik do archiwizacji kartonowy składany A4  szt. 40    
67 Przybornik na biurko w kształcie walca  szt. 10    
68 Korektor w płynie, pojemność 20 ml  szt. 20    
69 Identyfikator z klipsem  szt. 100    
70 Przekładki do segregatorów 30 kartek w 

opakowaniu 
 op. 10    

71 Kalkulator Casio - przycisk cofania, 2 miejsca po 

przecinku, funkcja procent (lub równowaŜny) 
 szt. 10    

72 Taśma pakowa szara  szt. 40    
73 Koperta DL bez okienka op./1000 szt. 

samoprzylepna, z paskiem kleju umieszczonym na 

węŜszym zagięciu dłuŜszego boku kopert 

 op. 5    

74 Koperta DL z okienkiem, op./1000 szt. 

samoprzylepna, z paskiem kleju umieszczonym na 

węŜszym zagięciu dłuŜszego boku kopert biała 

 op. 5    

75 Folia do bindowania A4 100 ark 0,2 mic.  op. 2    
76 Okładki do bindowania skóropodobne 100 ark A4  op. 1    
77 Okładki do bindowania przezroczyste A4, 100 szt.  op. 1    
78 Wkłady do Zenita czarne (lub równowaŜne)  szt. 20    
79 Blok techniczny A4  szt. 10    
80 Teczka do podpisu   szt. 20    
81 Teczka plastikowa A-4 z gumką  szt. 40    
82 Pojemnik na czasopisma, PCV składany 

szerokość grzbietu 7 cm 
 szt. 10    

83 Pojemnik na czasopisma, PCV składany  

szerokość grzbietu 11 cm 
 szt. 10    

84 Zszywacze na zszywki 24/6, róŜne kolory  szt. 50    
85 Koperta C3 szerokie dno biała op.250 sztuk  op. 3    
86 Koperta B4 biała 250 sztuk w opakowaniu  op. 3    
87 Koperta z zabezpieczeniem powietrznym „18” 

100 sztuk w opakowaniu 
 op. 2    
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88 Koperta z zabezpieczeniem powietrznym „16” 

100 sztuk w opakowaniu 
 op. 2    

89 Koperta rozszerzana C-4 biała op. 250szt.  szt. 4    
90 Marker wodoodporny, róŜne kolory  szt. 50    
91 Temperówka zamknięta  szt. 25    
92 Linijka 30 cm, przezroczysta plastikowa  szt. 20    
93 Linijka 20 cm, przezroczysta, plastikowa  szt. 20    
94 Foliopis gr. 0,4 mm róŜne kolory  szt. 50    
95 Bloczek dyspozycyjny samoprzylepny 125 x75 

Ŝółty 
 szt. 10    

96 Skoroszyt kartonowy oczkowy pełny op./50 szt.  op. 1    
97 Papier komputerowy o wymiarach 240×12" /1+2/z 

perforacją o gramaturze 60g/m2, min. ilość składek 

600, kolor, z odrywaną perforacją 

 op. 6    

98 Zszywki małe 23/6 opakowanie  op. 5    
99 Klej w płynie Pentel 30 ml., do papieru (lub 

równowaŜny) 
 szt. 10    

100 Rozszywasz, róŜne kolory  szt. 5    
101 Pinezki kolorowe do tablic korkowych  op. 10    
102 Teczka A4 ze sztywnego kartonu zamykana na 

zatrzask 
 szt. 5    

103 Skorowidz A4 z alfabetem  szt. 5    
104 Wkład do długopisu Ŝelowego typu G2  szt. 40    
105 Folia do laminowania A3 (100 szt.)  op. 1    
106 Etykiety samoprzylepne na koperty 70x37  

(2400 szt.) 
 op. 20    

107 Papier milimetrowy A3 blok  szt. 1    
108 Nici szpagat  szt. 4    
109 Marker olejowy czarny i biały szer. pisania 0,8-1,2 

mm 
 szt. 40    

110 Bloczek samoprzylepny 40x50 Ŝółty  szt. 30    
111 Płyta DVD+RW ( 1 sztuka w opakowaniu slim)  szt. 20    
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112 Ofertówka A4 krystaliczna kolor op. 25 szt.  op. 8    
113 Zeszyt A5 w sztywnej oprawie 60 kartek  szt. 10    
114 Pisaki grube, opakowanie (4 sztuki w opakowaniu)  szt. 16    
115 Automatyczne pióro kulkowe V BALL RT PILOT 

(lub równowaŜne) 
 szt. 10    

116 Ołówek automatyczny z gumką  szt. 10    
117 Taśma dwustronna z folii PP   szt. 2    
118 Koperty  na płyty CD  szt. 100    
119 Bloki do flipchartów 30 kart.  szt. 10    
120 Zakreślacz w płynie   szt. 10    
121 Półka na dokumenty - kuweta  szt.         60    
122 Blok milimetrowy A4  szt. 20    
123 Długopis Ŝelowy G1 marki Pilot (lub równowaŜny)  szt. 5    
124 Wkłady do długopisów Ŝelowych G1 marki Pilot 

(lub równowaŜny) 
 szt. 5    

125 Długopis Ŝelowy G2 marki Pilot (róŜne kolory) lub 

równowaŜny) 
 szt. 40    

126 Folia do faxu Panasonic KX-FP218 (lub 

równowaŜny) 
 szt. 3    

127 Bloczki ekologiczne tęczowe 76x76  szt. 2    
128 Etykiety samoprzylepne na CD op. 50 szt.  op. 2    
129 Etykiety samoprzylepne białe 105x38 mm op. 100 

arkuszy  
 op. 10    

130 Etykiety samoprzylepne Ŝółte 105x38 mm op. 100 

arkuszy  
 op. 10    

131 Etykiety samoprzylepne białe 105x 33,8 mm op. 

100 arkuszy 
 op. 5    

132 Etykiety samoprzylepne białe 52,5x 29,6 mm op. 

100 arkuszy 
 op. 10    

133 Karteczki samoprzylepne Ŝółte 38x51   szt. 10    
134 Koperta biała bąbelkowa 250x350 mm   szt. 100    
135 Koperta biała bąbelkowa 320x450  szt. 100    
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136 Koperta biała bąbelkowa 270x360  szt. 50    
137 Koperta C4 z szerokim dnem, brązowa 229x324x40  szt. 600    
138 Etykiety do drukarek igłowych 88,9x36 mm, 

jednokolumnowe, szerokość składanki 114 mm  
 op. 1    

139 Koszulki krystaliczne A4 z klapką na dłuŜszym 

boku 220x330 mm (10 sztuk w opakowaniu) 
 op. 40    

140 Papier termoczuły do drukarek termicznych SEIKO 

DPU-414 (rolki 112 mm x 20 m) (lub równowaŜny) 
 szt. 600    

141 Płyta DVD-R x16 Verbatim  50 sztuk w 

opakowaniu (lub równowaŜny) 
 op. 2    

                                                                                                                                 
                                                                                                                                SUMA 

 
 

............. 
 

 
 
W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać nazwę i producenta artykułów biurowych dostarczanych przez Wykonawcę oraz 

wszelkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia. Brak wpisanego producenta oraz  nie wypełnienie tabeli skutkować  
będzie odrzuceniem oferty.    

2.    Zamawiający zastrzega, ze zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać 

wszystkie wymogi podane w załączniku nr 2 do SIWZ. W związku z tym niezbędnym jest wypełnienie przez Wykonawcę w 

szczególności kolumny nr 3 załącznika nr 2 do SIWZ w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. 

UWAGA! 

       Nie wypełnienie kolumny Nr 3 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 

1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

2.   W zakresie asortymentów, Zamawiający dokonując i ich opisu wskazał nazwał handlową (nazwę producenta). Tym samym 

Zamawiający wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza 

oferowanie produktów równowaŜnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które 

posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, uŜytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego. 

 
UWAGA: Sumę kolumny 8 – sumę wartości brutto naleŜy wpisać w Formularzu oferty (załącznik nr 1) – pkt. 1.3
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............................., dnia .....................                                                        

 

………………………………………………… 

( podpisy upełnomocnionych 

 przedstawicieli Wykonawcy) 

 


