
AE/ZP-24-18/16 Załącznik Nr 2

FOPRMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych 

pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn 

liczby jednostek  miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako 

cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

L.p. Wyszczególnienie
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Stawka 

VAT

Wartość netto 

w zł

Wartość brutto 

w zł

Pakiet Nr 1 - Papier do drukarek i kserokopiarek 

1.

Papier  ksero-biurowy (białość 146 CIE) o uniwersalnym  przeznaczeniu do 

wszystkich urządzeń biurowych, fomat A/4, gramatura 80 g/m
2
 (do szybkiego 

drukowania oraz wiernego kopiowania jedno i dwustronnego)

ryza 2 500

2.

Papier ksero-biurowy (białość 146 CIE) o uniwersalnym przeznaczeniu do 

wszystkich urządzeń biurowych,  format A/5, gramatura 80 g/m
2
 (do szybkiego 

drukowania oraz wiernego kopiowania jedno i dwustronnego)

ryza 450

3.

Papier  ksero-biurowy (białość 146 CIE) o uniwersalnym  przeznaczeniu, format 

A/3, grmatura 80 g/m
2
 (do szybkiego drukowania oraz wiernego kopiowania 

jedno i dwustronnego)

ryza 2

4.

Papier  ksero-wysokiej  białości  (białość 161 CIE) charakteryzujący się 

optymalną  jakością wypełniania czerni  i kolorów, format A/4, gramatura 80 g/m
2 

(do szybkiego drukowania oraz wiernego kopiowania jedno i dwustronnego)

ryza 4

5.

Papier ozdobny, gładki, do zaproszeń i wizytówek (karton do druku 

atramentowego), format A/4, gramatura  200-246 g/m
2
, wymagane kolory: 

beżowy, kość słoniowa, gładki krem, a' 25 arkuszy

opakowanie 1

6.

Papier  ksero-biurowy kolorowy o uniwersalnym  przeznaczeniu, format A/4, 

gramatura 80 g/m
2
, do wszystkich rodzajów wydruków, wymagane kolory 

intensywne 

ryza 3

7.
Papier komputerowy 240x12x3 z nadrukiem oryginał-kopia-kopia, opakowane 

600 składek
opakowanie 10
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8. Papier komputerowy 240x12x1, opakowanie 2000 składek opakowanie 1

9.
Papier gładki do zadruku w drukarkach, gramatura 246-250 g/m

2
, format A4 

(210 X 297 mm), wymagane kolory: biały, kość śłoniowa, beż, , opakowanie = 

250 szt.

opakowanie 1

10.

Karton (do druku atramentowego) wizytówkowy ozdobny, do zaproszeń i wizytówek, o 

różnych fakturach: linie, płótno, mozaika, kryształ, kolor: biały, kremowy, łososiowy, 

gramatura 230-250 g/m
2
, rozmiar A4, opakowanie = 20 szt.

opakowanie 1

Razem Pakiet Nr 1

Pakiet Nr 2 - Koperty

1.
Koperty białe listowe C-6, wymiary 114x162 mm, samoklejące, w opakowaniach 

nie większych niż 250 szt.
sztuka 10 000

2. Koperty szare listowe na pobory z tabelką 12- miesiecy, zaklejane od góry sztuka 100

3.
Koperty białe B-5, wymiary 176x250 mm,samoprzylepne, w opakowaniach nie 

większych niż 250 szt.
sztuka 5 000

4.
Koperty B-5 brązowe lub beżowe, wymiary 176x250 mm, zaklejane na mokro, w 

opakowaniach nie większych niż 250 szt.
sztuka 29 000

5.
Koperty białe B4, wymiary 250x353 mm, samoprzylepne, w opakowaniach nie 

większych niż 250 szt.
sztuka 500

6.
Koperty B-4 brązowe, wymiary 250x353 mm, zaklejane na mokro, w 

opakowaniach nie większych niż 250 szt.
sztuka 26 000

7. Koperty RTG rozmiar 370 x 470 mm, w opakowaniach nie większych niż 250 szt. sztuka 500

8.

Koperta z zabezpieczeniem powietrznym, format A5, z ochronną warstwą folii 

bąbelkowej wewnątrz, do transportu przesyłek które mogą ulec uszkodzeniu, 

posiadająca pasek samoklejący, kolor biały i  brązowy, rozmiar 175x225 mm

sztuka 30

9.

Koperta z zabezpieczeniem powietrznym, A4, z ochronną warstwą folii 

bąbelkowej wewnątrz, do transportu przesyłek które mogą ulec uszkodzeniu, 

posiadająca pasek samoklejący, rozmiar 240x350 mm

sztuka 20
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10.
Koperty z zabezpieczeniem powietrznym, rozmiar 145-165 mm x 175-215 mm, 

na płyty CD
sztuka 10

11.
Koperty DL biale, rozmiar 110x220 cm, samoklejące, gramatura papieru 70-75 

g/m
2 sztuka 200

12.
Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem do wysyłania katalogów, książek, 

dokumentów; zaklejane na pasek smoprzylepny, rozmiar 280x400x40 mm 
sztuka 100

13.
Koperty C4, rozmiar 229x324 białe, samoprzylepne, w opakowaniach nie 

większych niż 250 szt.
sztuka 4 000

Razem Pakiet Nr 2

Pakiet nr 3 - Zeszyty, segregatory, teczki i inne materiay biurowe

1. Zeszyt 96-kartkowy w  twardej oprawie, format A/4 sztuka 110

2. Zeszyt 96-kartkowy w  twardej oprawie, format A/5 sztuka 200

3. Blok z makulatury 50 kartkowy, format A/4 sztuka 150

4. Blok z makulatury 50 kartkowy, format A/5 sztuka 55

5. Skorowidz w twardej oprawie, format A/4       sztuka 5

6. Skorowidz wąski  w twardej  oprawie, format 1/2 A/4       sztuka 1

7. Dziennik korespondencyjny w  twardej oprawie, 96 kart sztuka 5

8. Papier  kancelaryjny (ryza=500 szt.) format  A-3 ryza 1

9.
Segregator z  mechanizmem  dzwigowym i  kartą  opisową, format A/5, 

szerokość 70-80 mm
sztuka 65

10.
Segregator laminowany z  mechanizmem  dzwigowym i wysuwaną etykietą, 

format A/4, szerokość 70-80 mm
sztuka 440
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11.
Segregator laminowany z  mechanizmem  dzwigowym i wysuwaną etykietą, 

format A/4, szerokość 50 mm 
sztuka 85

12.

Przekładki kartonowe do segregatorów, otwory i indeksy wzmocnione plastikiem, 

z uniwersalną perforacją pasującą do każdego segregatora, wymagane 5 

kolorowych przekładek w komplecie

komplet 5

13.

Przekładki kartonowe do segregatorów, otwory i indeksy wzmocnione plastikiem, 

z uniwersalną perforacją pasującą do każdego segregatora, wymagane 10 

kolorowych przekładek w komplecie

komplet 5

14. Teczka z mocnego  powlekanego kartonu, z gumką w kolorze teczki, format A/4 sztuka 820

15. Teczka  tekturowa wiązana sztuka 1000

16. Teczka  tekturowa z haczykiem na gumkę sztuka 10

17.
Teczka skrzydłowa pokryta okleiną i folią polipropylenową, zamykana na rzepy, 

format A-4, grubość 35 -40 mm w co najmniej 3 kolorach 
sztuka 5

18.
Teczka skrzydłowa pokryta okleiną i folią polipropylenową, zamykana na gumkę, 

format  A-4, szerokość 20-25 mm, wymagane co najmniej 3 kolory 
sztuka 2

19. Kalka  ołówkowa  format A/4, w opakowaniach po 50 arkuszy opakowanie 1

20. Karteczki  samoprzylepne rozmiar 76x51 mm a' 100 szt. bloczek 485

21.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 70x25,4 mm, 1 

op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 5

22.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 70x42,3 mm, 1 

op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 1
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23.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 96,5-97x42,3 mm, 1 

op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 15

24.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 105x37 mm, 1 

op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 10

25.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 105x70 mm, 1 

op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 1

26.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 105x148-148,5 mm, 

1 op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 62

27.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 210x148 mm, 1 

op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 3

28.

Uniwersalne białe etykiety samoprzylepne do użycia we wszystkich typach 

urzadzeń drukujacych: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. 

Arkusze w formacie  A/4 z nacięńciami w rozmiarze naklejki 210x297 mm, 1 

op.=100 szt. arkuszy formatu A4 

opakowanie 1

29.
Taśma  pakowa z wysoką siłą  klejenia, odporna na  proces starzenia, 

przeźroczysta i brązowa, w rolkach szerokość 48-50 mm,  długość 50 mb 
rolka 840

30. Papier do faksu, rozmiar rolki :szerokość 216 mm, długość 30 mb rolka 12

31. Papier do faksu, rozmiar rolki :szerokość 210 mm, długość 30 mb rolka 60

32.
Taśma  termiczna do kasy  fiskalnej Frigo II, rozmiar rolki: szerokość 28 mm, 

długość 20 mb 
rolka 700
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33. Klej biurowy w tubce, do klejenia papieru i tektury, pojemność minimum 40 ml sztuka 25

34. Klej biurowy w sztyfcie, do klejenia papieru i tektury, minimum 20 g sztuka 10

35. Taśma biurowa przeźroczysta, rozmiar rolki: szerokość 18 mm, długość 10 m rolka 255

36. Taśma biurowa przeźroczysta, rozmiar rolki: szerokość 24 mm, długość 10 m rolka 10

37.
Korektor w płynie z pędzelkiem lub  gąbką  (poj. ok. 20 ml), szybko wysychający, 

dobrze  kryjący                   
sztuka 21

38. Korektor - pióro (poj. ok. 7 - 10 ml) szybko wysychający, dobrze  kryjący sztuka 2

39. Linijka 30 cm kolorowa nieprzeźroczysta sztuka 10

40. Linijka 40 cm kolorowa  nieprzeźroczysta sztuka 2

41. Gumka do mazania ołówka uniwersalna sztuka 16

42.
Poduszeczka do pieczątek nasączona czarnym tuszem, rozmiar około 110 mm x 

70 mm
sztuka 2

43.
Poduszeczka do pieczątek nasączona czarnym tuszem rozmiar około 160 mm x 

90 mm
sztuka 2

44.
Tusz do stempli gumowych i polimerowych, wymagane kolory: czarny, niebieski  

i czerwony (poj. około 25 ml)
sztuka 80

45. Tusz kreślarski czarny, pojemność około 25 ml sztuka 1

46.
Pisak marker cienki, wymagane kolory biały  i  czarny (grubość  linii  od 1,00-

2,00 mm) - niezmywalny do znakowania  sprzętu
sztuka 6

47. Pisak - marker cienki do opisu płyt CD, czarny sztuka 420

48.
Pisak - marker foliopis - do pisania na: szkle, papierze i folii, okrągły z końcówką 

ściętą dwustronnie (grubość  linii 3 mm)
sztuka 1550
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49.
Znaczniki tekstu - zakreślacz, wymagane co najmniej kolory: żółty, zielony, 

niebieski
sztuka 80

50. Pióro-długopis żelowy,wymagane kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony sztuka 40

51.
Długopis (np. Pentel lub równoważny) z przeźroczystą obudową, wymagane 

kolory wkładów: czerwony, zielony, czarny, niebieski
sztuka 1560

52.
Wkład do długopisu, wielkopojemny, plastikowy lub metalowy typu Zenith lub 

równoważny, kolor co najmniej czarny i niebieski
sztuka 90

53. Ołówek  zwykły z gumką, twardość: HB, B, 2B, 3B sztuka 90

54.
Koszulki foliowe do segregatora, wykonane PP o grubości 50 µm, format A4 (1 

opakowanie= 100 szt.)
opakowanie 250

55.
Koszulki  foliowe do segregatora,  wykonane z folii PP o grubości 50 µm,  format 

A5 (1 opakowanie=100 szt)
opakowanie 20

56.
Koszulki foliowe do segregatora,  z klapką  boczną, wykonane z folii PP o 

grubości 100 µm,  format A4
sztuka 200

57.
Ofertówki sztywne otwierte od góry i z prawej strony, z wycięciem na palec, 

wykonane z folii PP o grubości 150 µm, format A4
sztuka 650

58.

Koszulki poszerzone z harmonijkowym brzegiem, do przechowywania 

katalogów, cenników i grubszych ofert, wykonane z przeźroczystej folii PP o 

grubości 170 µm, format A4

sztuka 10

59.
Koperta-teczka na zatrzask, wykonana z PP, wymagana przeźroczysta oraz w 

kolorze: czerowonym, zielonym, żołtym, niebieskim,  format A4 
sztuka 77

60. Skoroszyt plastikowy zawieszkowy, format A4 sztuka 800

61. Okładki do bindowania, format A4 sztuka 100

62. Folia do bindowania, format A4 sztuka 40

63.
Folia do laminowania o grubości 100 µm, format A-4 (216x303 mm), a' 100 

sztuk
opakowanie 6
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64. Listwa wsuwana (grzbiet) na dokumenty - do 30 kartek, kolorowa sztuka 20

65. Grzbiet do bindowania 20 mm sztuka 100

66. Grzbiet do bindowania 14 mm sztuka 100

67. Grzbiet do bindowania 12 mm sztuka 100

68. Grzbiet do bindowania 10 mm sztuka 100

69. Grzbiet do bindowania 8 mm sztuka 100

70. Spinacze biurowe okrągłe 28 mm (opakowanie = 100 sztuk) opakowanie 260

71. Spinacze biurowe okrągłe 50 mm (opakowanie = 100 sztuk) opakowanie 40

72. Zszywki biurowe 24/6 mm (opakowanie = 1000 sztuk) opakowanie 450

73. Zszywacz obrotowy, w całości metalowy, na min. 20 kartek sztuka 40

74. Rozszywacz uniwersalny sztuka 15

75. Dziurkacz z ogranicznikiem formatu, na min. 15 kartek sztuka 10

76. Pinezki  do tablic  korkowych, z kolorowymi łepkami (opakowanie= 50 szt.) opakowanie 10

77.
Nożyczki biurowe, trwałe ze stali nierdzewnej, z ergonomicznie ukształtowaną 

częścią do trzymania, odporne na pęknięcia, długość ostrza 12 - 15 cm
sztuka 50

78. Datownik samotuszujący z tworzywa ABS, wersja ISO sztuka 10

79. Zastrugaczka z pojemniczkiem na strużyny sztuka 5
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80. Papier pakowy szary o gramaturze 40g/m
2 kilogram 2

81. Sznurek pakowy mocny kilogram 7

82.
Identyfikatory z przeżroczystego sztywnego  tworzywa  wyposażone w klips 

sprężynujący i niewielką agrafkę
sztuka 150

83.
Papier  do  tablic  format 100x65 cm, o gramaturze 80g/m

2
, gładki, opakowanie 

= 40 arkuszy  
opakowanie 2

84. Clipboard z klipsem, deska format A4 sztuka 30

85. Skoroszyt papierowy  oczkowy, format A4 sztuka 20

86.
Pisaki do  tablic suchościernych,  wymagane kolory: czarny, czerwony, zielony, 

niebieski (1 komplet= 4 szt.)
komplet 6

87. Rolka  kasowa  termoczuła, rozmiar: szerokość 57 mm, długość 25 mb rolka 200

88. Atrament  niebieski,  pojemność 55- 60 ml sztuka 1

89.

Clipboard rozkładany, z okładką i kieszenią plastikową na drugiej stronie, z 

klipsem i uchwytem na długopis,  format A4, wymagane kolory: czerwony, 

niebieski, zielony 

sztuka 160

90.

Teczka harmonijkowa, posiadająca od 20 do 26  kieszeni harmonijkowych z 

fiszkami indeksującymi (kolorowe kartoniki opisowe w  zestawie), wyposażona w 

rączkę  oraz mechanizm zamykający - zabezpieczajacy zawartość przed  

wysypaniem

sztuka 3

91.
Stojak z PCV na czasopisma, katalogi, archiwa, z wymienną etykietą, szerokość 

grzbietu  70 mm, wymagane kolory: czerwony, niebieski, zielony
sztuka 40

92.
Szuflady plastikowe na dokumenty (do postawienia na biurku), z możliwością 

składania po kilka 
sztuka 20

93. Gumki  recepturki kilogram 3
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L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesięcy

Cena jed- 

nostkowa 

netto w zł

Cena jed- 

nostkowa 

brutto w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto 

w zł

Wartość brutto 

w zł

94. Antyrama, rozmiar 21 x 30 cm sztuka 10

95. Antyrama, rozmiar 30 x 40 cm sztuka 2

96. Tablica korkowa, rozmiar 80 x 120 cm sztuka 1

97. Tablica korkowa, rozmiar 60 x 80 cm sztuka 6

98. Tablica korkowa, rozmiar 40 x 60 cm sztuka 2

99.

Znaczniki papierowe samoprzylepne, do znaczenia i opisywania stron, 

możliwość pisania po nich i odklejania bez uszkodzenia dokumentu, wymagane 

jaskrawe kolory w opakowaniach - znaczniki w 4 kolorach po 50 sztuk lub w 5 

kolorach po 40 sztuk, rozmiar znacznika 15 - 20 x 50 - 60 mm

opakowanie 65

100. Klips do papieru, szerokośc 25 mm sztuka 10

101. Klips do papieru, szerokośc 50 mm sztuka 10

102.
Identyfikator - zawieszka do kluczy z otwieranym okienkiem do opisu, wymagane 

kolory: niebieski, żólty, czerwony , niebieski, zielony
sztuka 300

103. Pędzelek z twardego  włosia, rozmiar 2 sztuka 20

104.

Teczka na potrzeby sekretariatu, na dokumenty do podpisu, format A4, okładka 

wykonana z tworzywa sztucznego, wewnątrz 20 przekładek z otworem 

ułatwiającym kontrolę doumentów, wymagany kolor: czarny, granatowy lub 

bordo

sztuka 1

105.
Zszywki do zszywacza Letack HS-100, rozmiar 23/6, zszywające do 30  kartek  

(1 op=1000 szt)
opakowanie 1

106.
Zszywki  do zszywacza Letack HS-100, rozmiar 23/8 zszywające do 50  kartek  

(1op=1000 szt)
opakowanie 1

107.
Zszywki  do zszywacza Letack HS-100, rozmiar 23/10, zszywające do 70 kartek  

(1op=1000 szt)
opakowanie 1

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

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



L.p. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

Ilość na 

okres 12 

miesięcy

Cena jed- 

nostkowa 

netto w zł

Cena jed- 

nostkowa 

brutto w zł

Stawka 

VAT

Wartość netto 

w zł

Wartość brutto 

w zł

108.
Zszywki do zszywacza Letack HS-100, rozmiar 23/13, zszywające do 120  

kartek  (1op=1000szt)
opakowanie 1

109. Wąsy do skoroszytów, wymagane kolory:  czerwony, niebieski, zielony sztuka 8000

110. Blok techniczny format A4, wymagany z białymi i kolorowymi kartkami sztuka 2

111. Bibuła  marszczona  kolorowa sztuka 2

112. Farby plakatowe, 12 kolorów opakowanie 2

113. Pastele olejowe, 12 kolorów opakowanie 2

114. Kredki ołówkowe, 12 kolorów opakowanie 2

115. Torebki strunowe, rozmiar 150x280 mm, zapinane na krótszym boku sztuka 100

116. Torebki strunowe, rozmiar 250x350 mm, zapinane na krótszym boku sztuka 100

117.
Teczka osobowa do akt, format  A4,  wykonana z tektury, z rozszerzonym  

harmonijkowym  grzbietem, zawierająca karty  A-B-C, 
sztuka 20

118.
Dyplom z papieru o gramaturze 250 g/m2, do zadruku w drukarkach laserowych 

i atramentowych, format  A4,  wzór srebro i  Złoto
sztuka 20

119. Listwa wsuwana (grzbiet) na dokumenty (na 100-120 kartek), kolorowa sztuka 50

120. Tablica suchościerna, magnetyczna,  rozmiar 60x90 cm sztuka 2

121.
Magnesy do tablic suchościernych,magnetycznych, rozmiar-średnica 30 mm, co 

najmniej 3 kolory
sztuka 40

Razem Pakiet Nr 3
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