
Załącznik Nr 1  

do Zapytania Cenowego 

L.p. Opis towaru Ilość/szt. 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka VAT 
Wartość 

brutto 

1. 
Wkład do ołówka automatycznego 0,5mm – 1 

opakowanie (12 pręcików) 
5    

2. Zszywki biurowe 24/6 – 1 opakowanie (1000 szt.) 100    

3. Korektor w taśmie 5mm/8m typu Donau lub Taurus 80    

4. Gumki do ścierania białe typu Pentel 60    

5. 
Marker do białych tablic typu BIC Velleda – kpl. 4 

kolory – końcówka okrągła  
6    

6. 
Blok do flipchartu Euro, cztery otwory do 

zawieszania na flipchartach, format 66x99 cm, gładki 
6    

7. 
Koszulka z klapką przeznaczona na dokumenty  

w formacie A4 z boczną klapką z możliwością 

wpięcia do segregatora – 1 opakowanie  (25 szt.)   

50    

8. 

Zszywki do (takera) zszywacza tapicerskiego TYP 

53 – 1 opakowanie (1000 szt.): 

- 8 mm 

- 12 mm 

 

10 

10 

   

9. Etykiety samoprzylepne 70x42,3 – op. 10    

10. 
Magnesy kolorowe do tablic o średnicy 1,5 cm – 1 

opakowanie (10 szt.)   
20    

11. Tusz do stempli metalowych – czerwony 25 ml 20    

12. Klej biały do papieru w tubie 35 ml 20    

13. 
Papier do ksero biały A4 80 g/500 ark. typu  Pol Lux 

80 – 1 opakowanie (1 ryza) klasa B        
1000    

14. 
Tacka biurowa przeźroczysta na dokumenty  

w formacie A4 z możliwością ustawienia w stosy  
40    

15. Teczka segregująca A4  10    

16. 
Długopis żelowy 0,7 mm z niebieskim wkładem typu 

BIC lub Pentel 
250    

17. Dziurkacz do dużej ilości papieru 35    

18. 
Długopis na sprężynce stojący w kulce – kolor tuszu: 

niebieski 
60    

19. 
Koszulki groszkowe na dokumenty A4 – 1 

opakowanie (100 szt.) 
80    

20. Dziurkacz biurowy 30    

21. 
Zestaw czyszczący LCD/PLAZMA żel czyszczący 

200 ML + ściereczka 
10    

22. Ściereczka czyszcząca z mikrofibry 10    

23. Nasączone ściereczki do czyszczenia monitorów 10    

24. 
Ołówek drewniany HB z gumką – 1 opakowanie (12 

szt.) 
15    

25. 
Długopisy z tuszem tradycyjnym, 0,7 mm, z 

niebieskie wkładem typu BIC lub Pentel 
600    

26. Taśma pakowa przeźroczysta 48mm 200                    

27. 
Folia (przeźroczysta) do bindowania A4 – 1 

opakowanie (100 szt.) 
10    

28. 
Okładki kartonowe A4 do bindowania -  1 

opakowanie (100 szt.) 
10    

29. 
Pudło archiwizacyjne BOXY ESSELTE białe  

245 x 200 x 345 mm 
50    



30. 

Klipsy biurowe – 1 opakowanie (12 szt.) : 

- 19 mm 

- 41 mm 

- 51 mm 

10 

10 

10 

   

31. 
Rolki kasowe RK05725T o szerokości 57 mm, dł. 25 

m (papier bezpyłowy, bezdrzewny, bezchlorowy – 1 

opakowanie (10 szt.) 

5    

32. 
Długopisy 0,7 mm z zielonym wkładem typu BIC lub 

Pentel 
60    

33. 
Gumki recepturki o średnicy 40-60 mm – 1 

opakowanie (1kg) 
5    

34. Marker permanentny z okrągłą końcówką typu Pentel  100    

35. 
Przybornik na biurko, przezroczysty,  z kilkoma 

przegródkami na różne akcesoria 
30    

36. Zszywacz biurowy na małe zszywki No.10 10    

37. 
Długopisy 0,7 mm z czarnym wkładem typu BIC lub 

Pentel 
150    

38. 
Kołonotatnik A4 w kratkę, 90 kartkowy, twarda 

okładka    
40    

39. Zeszyty A5 w kratkę 96 kartkowy, miękka okładka 50    

40. 
Koperty białe C4 (229x324x38 mm) samoklejące z  

rozszerzanymi bokami i spodem, 130 g/m
2
 – 1 

opakowanie (250 szt.) 

10    

41. 
Tablica korkowa 45x60cm w ramie MDF, w kolorze 

naturalnego dębu, z możliwością zawieszenia w 

pionie i poziomie, w komplecie elementy mocujące 

5    

42. Zeszyty A5 w kratkę 96 kartkowy, twarda okładka 50    

43. 

Teczka skrzydłowa z gumką A4 wykonana  

z twardej tektury o grubości 2 mm, kolorowa oklejka 

pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, 

szerokość do 40 mm, zamykana na gumkę 

60    

44. Zszywki 23/13 – 1 opakowanie (1000 szt.) 20    

45. 
Segregatory biurowe A-4-75mm – dolne krawędzie 

wzmocnione okuciami, wyposażone w otwór na 

palec na grzbiecie, trwały mechanizm dźwigniowy 

200    

46. 
Pinezki kolorowe tablicowe: główka wykonana z 

plastiku, nóżka niklowana – 1 opakowanie (200 szt.) 
10    

47. 
Zawieszki do kluczy, różnokolorowe, plastikowe, 

zabezpieczone przeźroczystą folią okienko do opisu – 

mix kolor – 1 opakowanie (100 szt.) 

5    

48. 

Tablica korkowa 60x40cm w ramie drewnianej,   

w kolorze naturalnego dębu, z możliwością 

zawieszenia w pionie i poziomie, w komplecie 

elementy mocujące 

10    

49. Taśma dwustronnie klejąca 38 mm x 10m 10    

50. Etykiety samoprzylepne 210,0 x 297,0 – op. 10    

51. Etykiety samoprzylepne  190,0 x 61,0 – op. 10    

52. Etykiety samoprzylepne 80 mm x 35 mm – op. 10    

53. 
Wkłady do pióra PARKER czarne – długie – 1 

opakowanie (5 szt.) 
10    

54. Kalkulator Vector CD-2455     30    

55. Temperówka metalowa  50    

56. 
Papier do drukarki OKI/240x12”oryginał + kopia  

z nadrukiem 
5    

57. 
Teczka z rączką wykonana z twardej tektury  

o grubości 2 mm, pokryta folią polipropylenową, 

wyklejka papierowa, do formatu A4, szerokość 

40    



grzbietu: 80 mm, zamykana na zamek z tworzywa 

58. Pudełko Archiwalne na segregatory  90x295x345mm 50    

59. 
Pudełko Archiwalne na segregatory 80x290 x330 

mm 
50    

60. Cienkopisy różne kolory typu Stabilo 200    

61. 

Skoroszyt plastikowy A-4 wpinany do segregatora, 

miękki, przednia okładka przezroczysta, druga 

kolorowa, wykonany z PCV, wyposażony w 

papierowy wysuwany pasek do opisu – 1 opakowanie 

(20 szt.) 

80    

62. 
Segregatory biurowe A-5-75mm – dolne krawędzie 

wzmocnione okuciami, wyposażone w otwór na 

palec na grzbiecie, trwały mechanizm dźwigniowy  

50    

63. 
Dziennik korespondencyjny (podawczy) A-4, 96 

kartkowy, twarda okładka 
10    

64. Zszywki 24/8 – 1 opakowanie (1000 szt.) 20    

65. Zeszyty w kratkę A4, twarda oprawa – 96 kartkowe 50    

66. 
Papier do ksero żółty A-3 80 g/500 ark. typu  Pol Lux 

80 – 1 opakowanie (1 ryza)  
10    

67. 
Torebki strunowe 100x150 mm – 1 opakowanie (100 

szt.) 
6    

68. 

Koszulki na katalogi A4 bez klapki  

z poszerzanym brzegiem do przechowywania 

grubych ofert, wykonana z mocnej folii PVC – 1 

opakowanie – 1 opakowanie (10 szt.)  

50    

69. Płyty DVD-R – 1 opakowanie (50 szt.)  3    

70. 

Pudełka na nośniki danych – sztywne pudełka do 

przechowywania nośników danych CD/DVD, 

produkowane z wytrzymałego plastiku– 

przezroczysto-czarny  

300    

71. 
Teczka do podpisu na dokumenty A4  

w oprawie introligatorskiej, zawiera 10 kart  

z dwoma otworami o rozciągliwym grzbiecie  

10    

72. Blok techniczny A3 biały 10    

73. 
Papier do ksero biały A3 80 g/500 ark. typu  Pol Lux 

80 – 1 opakowanie (1 ryza) klasa B        
100    

74. Klej do papieru biały w sztyfcie 20 g typu Pentel 80    

75. 
Koperty białe C4, samoklejące, bez okna - 1 

opakowanie (250 szt.) 
30    

76. 
Koperty białe C5, samoklejące, bez okna – 1 

opakowanie (500 szt.) 
50    

77. Tusz do stempli metalowych – czarny 25 ml 15    

78. 
Zakładki indeksujące papierowe samoprzylepne 

20x50 mm – opakowanie (mix. 4 kolorów) 
100    

79. Tusz czerwony do stempli – 25 ml 30    

80. 
Koperty bąbelkowe białe – samoklejące z paskiem, o 

wymiarze zewnętrznym 200x270mm – 1 opakowanie 

(20 szt.) 

30    

81. 
Nożyczki  ze stali nierdzewnej 15-23cm, dla 

praworęcznych, typu LACO 
30    

82. 
Koperty bąbelkowe białe – samoklejące z paskiem, o 

wymiarze zewnętrznym 179x220mm – 1 opakowanie 

(20 szt.) 

30    

83. 

Tablica korkowa 125x120 cm, rama MDF o szer. 

8cm (wymiary tablicy podane z ramą), w kolorze 

naturalnego dębu, z możliwością zawieszenia w 

pionie i poziomie, w komplecie elementy mocujące 

5    



84. 
Teczka kartonowa, biała wiązana A4 – 1 opakowanie 

(50 szt.)  
20    

85. 
Koszulki na płyty CD wpinane do segregatora,  

z klapką - 1 opakowanie (20 szt.) 
50    

86. 

Magnesy kolorowe do tablic 2x3 – 1 opakowanie (10 

szt.) 

- 20 mm 

- 30 mm 

- 40 mm   

 

5 

5 

5 

   

87. 
Identyfikator z przezroczystego sztywnego 

tworzywa, zaczep w formie klipsa sprężynującego  

i agrafki, format 57x90 mm – 1 opakowanie (50 szt.) 

5    

88. 
Torba papierowa z uszami,  beżowa rozmiar 

31x12x41 
50    

89. 
Blok biurowy w kratkę A5, 96 kartkowy,  

w miękkiej okładce, klejony na górze 
80    

90. Zszywacz tapicerski (taker)  3    

91. Taśma ostrzegawcza klejąca żółto/czarna 5    

92. Taśma ostrzegawcza klejąca czerwono/biała 5    

93. 

Bloczek samoprzylepny żółty (bloczki): 

-76x76 mm 

-38x51 mm  

-76x127 mm 

 

200  

500  

150  

   

94. Nawilżacze z gąbką 5    

95. 
Taśma przezroczysta biurowa wąska 18mm x 20m – 

1 opakowanie (8 szt.) 
80    

96. Papier fax rolka 210x30 – 1 opakowanie (6 szt.) 10    

97. Zakreślacze różne kolory 250    

98. Papier pakowy (arkusze) 10    

99. Klej w aerozolu 400 ml 10    

100. 
Blok biurowy w kratkę A4, 96 kartkowy,  

w miękkiej okładce, klejony na górze 
100    

101. Spinacze biurowe 28 mm – 1 opakowanie (100 szt.) 100    

102. Antyrama A-4, plexi 8    

103. Płyty CD-R Cake 700MB – 1 opakowanie (50 szt.) 3    

104. Papier A4 160g/m –biały – 1 opakowanie (1 ryza) 10     

105. 
Papier A4 160g/m – IVORE/CREAM – 1 

opakowanie (1 ryza) 
20     

106. 
Długopis żelowy 0,7 mm z czerwonym wkładem 

typu BIC lub Pentel 
150    

107. Marker do CD/foliopis czarny 15    

108. 
Kołonotatnik z czterema działami (barwione brzegi 

stron lub kolorowe przekładki), A4 w kratkę, twarda 

okładka 

25    

109. 
Skoroszyt oczkowy A4 – tekturowy, biały,  

z wąsem, pełna okładka – 1 opakowanie (50 szt.) 
10    

110. 

Grzbiety do bindowania: - 1 opakowanie (100 szt.) 

-5mm 

-6mm 

-8mm 

-10mm 

-12,5mm 

-14mm 

-16mm 

-22mm - 1 opakowanie (50 szt.) 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

   



-25mm - 1 opakowanie (50 szt.) 3 

111. Rozszywacz 50    

112. 
Koperty C6 białe, samoklejące, bez okna – 1 

opakowanie (1000 szt.) 
10    

113. 
Segregatory biurowe A-4-50mm – dolne krawędzie 

wzmocnione okuciami, wyposażone w otwór na 

palec na grzbiecie, trwały mechanizm dźwigniowy  

250    

114. 
Składanka komputerowa 12/240 (1+1)  

z nadrukiem 
5    

115. 
Folia typu Stretch, przezroczysta 200m x 20 mic, 

szerokość 500 mm 
10    

116. Kontener archiwizacyjny 556x374x260 50    

117. 
Pudło archiwizacyjne 350x80x250 grzbiet o grubości 

80 mm, format A4 
50    

118. Etykiety adresowe samoprzylepne DYMO 25x54 10    

119. Spinacze biurowe 50 mm – 1 opakowanie (100 szt.) 10    

120. 
Koszulka na płyty CD wpinana do segregatora  

z klapką – 1 opakowanie (10 szt.) 
30    

121. 
Koperty białe z okienkiem o średnicy 100 mm do 

przechowywania płyt, o wymiarze 130x130 mm – 1 

opakowanie (50 szt.) 

4    

122. 
Koszulka groszkowa A4 wpinana do segregatora 

na 3 płyty CD w kształcie koperty – 1 opakowanie 

(10 szt.) 

5    

123. 
Identyfikator „holder” wykonany z przeźroczystego 

plexi na kartę magnetyczną, wyposażony w tasiemkę 

w kolorze niebieskim – 1 opakowanie (50 szt.) 

3    

124. 
Klips archiwizacyjny, dwuczęściowy plastikowy, 

przeznaczony do archiwizacji dokumentów – 1 

opakowanie (100 szt.) 

30    

125. Zszywacz biurowy duży 100 kartek 20    

126. Podajnik do taśmy biurowej 20    

127. Ołówek automatyczny 0,5  20    

128. 

Linijka biurowa, przeźroczysta, trwała nieścieralna 

podziałka: 

20 cm 

30 cm 

50 cm 

 

20 

20 

20 

   

129. 
Przekładki kartonowe 1/3 A4 , różne kolory – 1 

opakowanie (100 szt.) 
50    

130. Zszywacz biurowy  30    

131. 
Długopis żelowy 0,7 mm z zielonym wkładem typu 

BIC lub Pentel 
50    

132. 
Długopis żelowy 0,7 mm z czarnym wkładem typu 

BIC lub Pentel 
60    

133. Kostka papierowa biała, nieklejona 85x85 80    

134. Korektor biały w piórze 7 ml typu Pentel  70    

135. Teczki z gumką kolorowe 150    

136. 
Skorowidz alfabetyczny A4, 96 kartkowy, w kratkę 

w twardej oprawie 
15    

137. 
Kołonotatnik A5 w kratkę, 90 kartkowy, twarda 

okładka    
20    

138. Papier A4 160g/m –ecru – 1 opakowanie (1 ryza) 10     

139. 
Koperty białe DL (110x220mm) samoklejące z 

paskiem, bez okna – 1 opakowanie (1000 szt.) 
1    



140. 
Stojak na katalogi składany, wykonany z PCV, w 

zestawie z etykietą, szerokość grzbietu 70mm 
20    

141. 
Koperty B4 (250x353x38mm) 150g/m2, białe  

z rozszerzanymi bokami i spodem, samoklejące  

z paskiem – 1 opakowanie (250 szt.) 

2    

142. 
Koperty E4 (290x400x40mm) 150g/m2, białe  

z rozszerzanymi bokami i spodem, samoklejące  

z paskiem – 1 opakowanie (25 szt.) 

6    

143. 
Etykiety samoprzylepne na płyty CD/DVD – 1 

opakowanie (100 szt.) 
3    

144. 
Koperty bąbelkowe białe, samoklejące z paskiem, o 

wymiarze zewnętrznym 240x350mm – 1 opakowanie 

(20 szt.) 

2    

145. Koperta z folią bąbelkową na CD 100    

146. Sznurek pakowy 250g/125mb 4    

147. 

Etykiety zastępcze do segregatora wsuwane – 1 

opakowanie (20 szt.) 

-75mm 

-50mm 

 

5 

5 

   

148. 

Etykiety zastępcze do segregatora samoprzylepne 

wsuwane – 1 opakowanie (20 szt.) 

-75mm 

-50mm 

 

5 

5 

   

149. Koszulki na zdjęcia – 1 opakowanie (10 szt.) 5    

150. Przekładki kartonowe A4 – 1 opakowanie (12 szt.) 10    

151. 

Skoroszyt plastikowy A-4 (bez perforacji) miękki, 

przednia okładka przezroczysta, druga kolorowa, 

wykonany z PCV, wyposażony w papierowy 

wysuwany pasek do opisu. Nie wpinany do 

segregatora – 1 opakowanie (10 szt.) 

10    

152. 
Skoroszyt zwykły, kartonowy biały, pełny,  

z nadrukiem – 1 opakowanie (50 szt.) 
50    

153. 
Skoroszyt biały kartonowy zawieszkowy 1/2 – 1 

opakowanie (50 szt.). 
20    

154. 
Grzbiety wsuwane – 1 opakowanie (50 szt.) 

-3mm 

-6mm 

5 

2 
   

155. Teczka preszpanowa A4, różne kolory 20    

156. Teczka kopertowa A4, różne kolory 20    

157. Deska z klipem - podkładka 20    

158. Zszywki biurowe no. 10 – 1 opakowanie (1000 szt.) 10    

159. Blok techniczny A4 5    

160. 
Koperty C3 białe, samoklejące – 1 opakowanie (50 

szt.) 
5    

161. 
Koperty A3, białe z rozszerzanymi bokami i spodem, 

samoklejące z paskiem – 1 opakowanie (50 szt.) 
5    

162. 
Koszulki na dokumenty A5 – 1 opakowanie (100 

szt.) 
5    

163. 
Mechanizm skoroszytowy – wąsy – 1 opakowanie 

(25 szt.) 
10    

164. Papier A4 biały 200g – 1 opakowanie (1 ryza) 10    

165. Poduszka czerwona do pieczątek 10    

166. Poduszka czarna do pieczątek 5    

167. Poduszka okrągła do pieczątek czerwona 5    

168. 
Skoroszyt plastikowy A-5 miękki, przednia okładka 

przezroczysta, druga kolorowa, wykonany z PCV, 
10    



wyposażony w papierowy wysuwany pasek do opisu. 

Nie wpinany do segregatora  - 1 opakowanie (10 szt.) 

169. Spinacza krzyżowe 70 mm – 1 opakowanie (12 szt.) 10    

170. Szpilki – 1 opakowanie (50g) 5    

171. Gąbka magnetyczna 5    

172. 
Koperty B5 z paskiem bez okna białe – 1 

opakowanie (500 szt.) 
10    

173. Zeszyty w kratkę A4, miękka oprawa – 96 kartkowe 50    

174. 
Skoroszyt zawieszkowy, kartonowy biały, pełny,  

z nadrukiem – 1 opakowanie (50 szt.) 
5    

175. Zszywki biurowe 24/10 – 1 opakowanie (1000 szt.) 20    

176. Ręcznik przemysłowy Maxi celuloza 110 MB/6 szt. 100 op.    

177. Papier toaletowy 130M/19CM, op. 12 rolek biały 120 op.    

178. Ręcznik ZZ karton A'4000 szary 8 op.    

                                                            RAZEM X  X  

 


