
 

ZAŁĄCZNIK NR 2a FORMULARZ  CENOWY – artykuły biurowe 
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netto                  
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Cena jedn. 
brutto                 

zł. 

Wartość  brutto                   
zł. 

-1- -2- -3- -4- -6- -7- -8- 

1. 
cienkopis - czarny, z wodoodpornym pigmentowym tuszem, nie przesiąka przez 
papier, przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia; grubość linii 
pisania 0,5 mm 

szt. 44    

2. 
cienkopis - czerwony, z wodoodpornym pigmentowym tuszem, nie przesiąka 
przez papier, przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia; grubość linii 
pisania 0,5 mm 

szt. 91    

3. 
cienkopis - niebieski, z wodoodpornym pigmentowym tuszem, nie przesiąka 
przez papier, przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia; grubość linii 
pisania 0,5 mm 

szt. 114    

4. 
cienkopis - zielony, z wodoodpornym pigmentowym tuszem, nie przesiąka przez 
papier, przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia; grubość linii 
pisania 0,5 mm 

szt. 51    

5. deska A4 (podkładka) z klipsem na górze szt. 32    

6. 
długopis jednorazowy - czarny, plastikowa nieprzezroczysta obudowa, 
zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 3000 m, 
grubość końcówki 0,7 mm 

szt. 151    

7. 
długopis jednorazowy - czerwony, plastikowa nieprzezroczysta obudowa, 
zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 3000 m, 
grubość końcówki 0,7 mm 

szt. 96    

8. 
długopis jednorazowy - niebieski, plastikowa nieprzezroczysta obudowa, 
zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, długość linii pisania min 3000 m, grubość 
końcówki 0,7 mm 

szt. 242    

9. 
długopis jednorazowy - zielony, plastikowa nieprzezroczysta obudowa, 
zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 3000 m, 
grubość końcówki 0,7 mm 

szt. 91    
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10. dziurkacz min. 20 kartek metalowy szt. 11    

11. folia do laminowania A4 - 100 mikronów (100 szt./opak.) opak. 1    

12. gąbka do tablicy suchościernej, wymiary min. 105x50x20 mm szt. 1    

13. gumka ołówkowa  biała (20 szt./opak.) opak. 3    

14. 
kalkulator biurowy z wyświetlaczem minimum 10-pozycyjnym; podwójne 
zasilanie; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, 
obliczanie procentów 

szt. 19    

15. 

klej biurowy w sztyfcie min. 17 g, do klejenia papieru, kartonu, zdjęć, nie 
zawierający rozpuszczalników, usuwany za pomocą wody w temp. 30°C, 
nietoksyczny, charakteryzujący się wysoką przyczepnością do sklejanych 
powierzchni 

szt. 84    

16. 
klips archiwizacyjny, długość wąsów  90mm, wykonany z polipropylenu (100 
szt./opak.) 

opak. 12    

17. klipsy biurowe 25 mm (12 szt./opak.) opak. 25    

18. klipsy biurowe 32 mm (12 szt./opak.) opak. 21    

19. 
korektor taśmowy tzw. "myszka", szer. 4,2 mm x dł. min. 8 m, suchy, 
zapewniający możliwość natychmiastowego pisania, bez rozpuszczalnika 

szt. 127    

20. koszulka A4, groszkowa, grubość min. 43 mikrony (100 szt./opak.) opak. 35    

21. koszulka A5 groszkowa, grubość min. 43 mikrony (100 szt./opak.). opak. 13    

22. linijka PCV przezroczysta 40 cm szt. 13    

23. magnesy do tablicy, średnica 16-20 mm, mix kolorów, (min. 10 szt./opak.) opak. 5    

24. marker permanentny czarny, cienka końcówka, grubość max. 1,0 mm szt. 10    

25. markery do tablic sucho ścieralnych, końcówka okrągła (4 kolory/opak.) opak. 3    

26. marker permanentny czarny, cienka okrągła końcówka N850, grubość 1,5 mm szt. 19    
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27. 
marker permanentny olejowy, czarny średniej grubości 2,2 - 2,8 mm, okrągła 
końcówka 

szt. 6    

28. 
marker permanentny olejowy, biały średniej grubości 2,2 - 2,8 mm, okrągła 
końcówka 

szt. 5    

29. marker permanentny czarny, gruby szt. 13    

30. marker permanentny ze ścięta końcówką czerwony szt. 2    

31. marker permanentny ze ścięta końcówką zielony szt. 2    

32. marker permanentny ze ścięta końcówką niebieski szt. 2    

33. 
marker do płyt CD/DVD, folii rzutnikowych, szkła, metalu, plastiku itp.; 
niezmywalny, kolor tuszu biały, cienkopiszaca końcówka max. 1 mm 

szt. 9    

34. 
nożyczki biurowe rozmiar 15,5 - 16,5 cm, wykonane ze stali nierdzewnej o 
bardzo dobrej jakości; uchwyt odporny na pęknięcia, uniwersalne - do cięcia 
papieru, kartonu, tektury, zdjęć 

szt. 9    

35. 
nożyczki biurowe rozmiar 20,5 - 21,5 cm, wykonane ze stali nierdzewnej o 
bardzo dobrej jakości, uchwyt odporny na pęknięcia, uniwersalne - do cięcia 
papieru, kartonu, tektury, zdjęć 

szt. 11    

36. okładki do laminowania legitymacyjne 80 x 110 mm, (100 szt./opak.) opak. 1    

37. 
ołówek wykonany z żywicy syntetycznej, charakteryzujący się wysoką 
wytrzymałością, trwały grafit, twardość HB, z gumką 

szt. 114    

38. ołówek uniwersalny, posiada lakierowaną powierzchnię, twardość B, bez gumki szt. 47    

39. pinezki "beczułki" do tablic korkowych, mix kolorów, (50 szt./opak.) opak. 15    

40. 
pisak uniwersalny - foliopis, do folii rzutnikowych, płyt CD, szkła, metalu, plastiku 
itp.; permanentny, niezmywalny, bezwonny szybkoschnący tusz, kolor tuszu 
czarny, grubość końcówki piszącej 0,4 mm 

szt. 22    

41. plastelina (6 kolorów/opak.) opak. 2    

42. poduszka do tuszu 120 x 160 mm szt. 6    
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43. 
pojemnik/gazetownik na dokumenty, czasopisma, katalogi o formacie A4, z 
tworzywa, szerokość grzbietu min. 70 mm 

szt. 16    

44. 
przybornik na biurko, min. 8 komór, w tym 1 na artykuły piszące wyokonane z 
przeźroczystego poliestru odpornego na pęknięcia 

szt. 5    

45. rolka barwiąca czarno-czerwona do kalkulatorów drukujących IR-40T opak. 30    

46. rozszywacz szt. 7    

47. segregator PCV z mechanizmem  A4 - 45 mm z okuciem szt. 56    

48. segregator PCV z mechanizmem  A4 - 75 mm z okuciem szt. 76    

49. skoroszyt plastikowy z wąsami - różne kolory szt. 75    

50. skoroszyt plastikowy z zawieszką - różne kolory szt. 71    

51. sznurek jutowy (pakowy) - 250 g, długość 200 m szt. 4    

52. taśma bawełniana do archiwizacji, pleciona, płaska, biała, szer. 5 mm x dł. 50 m szt. 5    

53. taśma klejąca bezbarwna, szer.19 mm x dł. 33 m  (8 szt./opak.) opak. 14    

54. taśma klejąca dwustronna, szer. 38 mm x dł.  25 m szt. 9    

55. taśma klejąca pakowa brązowa, szer. 48 mm x dł.50 m szt. 50    

56. temperówka metalowa szt. 15    

57. tusz do pieczątek czerwony szt. 9    

58. 
zakreślacz fluorescencyjny kolorowy - rożne kolory (przynajmniej 50% - kolor 
żółty) 

szt. 231    

59. zszywacz min. 50 kartek szt. 15    

60. zszywki 24/8 (10 szt. pudełek/opak.) opak. 2    

61. zszywki 26/6 (10 szt. pudełek/opak.) opak. 5    

62. 
kieszonka samoprzylepna na płytę CD/DVD, przeźroczysta z folii PP z paskiem 
samoprzylepnym i klapą 

szt. 10    
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63. 

holder na identyfikator (sztywna osłona kart plastikowych) z przezroczystego 
tworzywa wyposażony w czarną taśmę do zawieszenia na szyję, o szerokości 8 
mm, wymiar zewnętrzny: 92x59 mm, wymiar wewnętrzny: 90x56 mm, orientacja 
pozioma (50szt./opak.) 

opak. 5    

64. 

holder na identyfikator (sztywna osłona kart plastikowych) z przezroczystego 
tworzywa wyposażony w pasek plastikowy z metalowym klipsem mocującym 
typu "żabka" opak. zbiorcze 50 szt. wymiar zewnętrzny; 92x59 mm, wymiar 
wewnętrzny: 90x56 mm, orientacja pozioma (50szt./opak. 

opak. 1    

65. 
identyfikator/ kieszonka A6 wykonany z PCV, otwarcie z góry, orientacja 
pionowa, otwór do zawieszenia okrągły 

szt. 20    

66. zawieszki samoprzylepne wpinane do segregatora A4 (opak. 100 szt.) opak. 1    

Łącznie wartość brutto  

* Ilości określone w formularzu cenowym zostały podane szacunkowo, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

Łącznie wartość zamówienia brutto PLN wynosi  ...............................................  

(słownie:...................................................................................................................................................) 
 
 
 
               

             ............................................................................ 
   (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 
      
            
  

.............................................., dnia ...............................................                      
         (miejscowość)

 


