Załącznik Nr 2A do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 tys. euro
Oferent:………………………………………………………
Adres:………………………………………………………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
– FORMULARZ CENOWY

NIP…………………………………………………………..
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Jednostka miary

Przewidywana ilość do
zakupienia na rok 2017

Producent oraz
nazwa oferowanego
produktu
(należy wpisać nazwę
Osoba odpowiedzialna do kontaktów ze strony oferenta: ………………………………………………..
producenta oraz nazwę
handlową i model
CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH Wartość brutto
oferowanego produktu;
jeżeli producent nie
podaje oznaczenia
modelu należy wpisać
„brak oznaczenia
modelu”)
Kwota
Netto
Brutto
Vat
REGON……………………………………………………..

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Blok biurowy w kratkę A4 (100 kart.)
gramatura 60g/m2, laminowana okładka,
mikroperforacja ułatwiająca odrywanie,
dodatkowo wzmocniony grzbiet np.
Interdruk
Bezolejowy tusz do pieczątek – kolor
czerwony np. Taurus
Bezolejowy tusz do pieczątek – kolor
czarny np. Taurus
Bateria Alkaliczna AA LR6 np. Duracell
Bateria Alkaliczna AAA LR03 np. Duracell
Cienkopis z końcówką metalową, grubość
linii 0,4 (+/-0,01) mm, skuwka chroniąca
przed wysychaniem, kolor tuszu czarny np.
Stabilo

1 szt.

3

1 szt.

1

1 szt.

1

1 szt.
1 szt.

5
5

1 szt.

10

7.

Cienkopis z końcówką metalową, grubość
linii 0,4 (+/-0,01) mm, skuwka chroniąca
przed wysychaniem, kolor tuszu czerwony
np. Stabilo

1 szt.

10

8.

Cienkopis z końcówką metalową, grubość
linii 0,4 (+/-0,01) mm, skuwka chroniąca
przed wysychaniem, kolor tuszu zielony
np. Stabilo

1 szt.

10

9.

Długopis z wentylowaną nasadką,
końcówką piszącą z niklowanego srebra, z
kulką z węglika wolframu o średnicy
0,5mm. Długość linii pisania:1800 m.
Kolor tuszu niebieski np. Rystor Kropka C

1 szt.

50

10.

Długopis z automatycznie chowanym
wkładem, posiada wygodny gumowy
uchwyt, średnica kulki piszącej ok. 0,7
mm, grubość linii pisania ok. 0,3 mm,
wymienny wkład – kolor tuszu niebieski
np. SN-101 UNI Laknock fine

1 szt.

10

11.

Długopis z automatycznie chowanym
wkładem, posiada wygodny gumowy
uchwyt, średnica kulki piszącej ok. 0,7
mm, grubość linii pisania ok. 0,3 mm,
wymienny wkład - kolor tuszu czarny np.
SN-101 UNI Laknock fine

1 szt.

10

12.

Dziurkacz metalowy z ogranicznikiem –
zdolność dziurkowania do 15 kartek

1 szt.

2

13.

Druk delegacji - Polecenie wyjazdu
służbowego A5

1 op. zbiorcze

1

14

Druk zwrotne potwierdzenie odbioru na
kopertę C6 (bloczki) KPA- 5

1 szt. bloczek

3

15.

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
A4, stron 20

16.

1 szt.

4

Folia kopiująca do telefaksu Panasonic
KX-FA 52 E (w opakowaniu 2 szt.)

1 op. zbiorcze/ 2
szt.

4

17.

Gumka ołówkowa biała, Hi-Polymer, o
wymiarach 41x21x11mm np. Donau

1 szt.

5

18.

Kalkulator CITIZEN SDC-888TII

1 szt.

1

19.

Klej biurowy w sztyfcie z systemem
kontroli dozowania przez regulacje
ruchomej podstawy, nietoksyczny 30–40 g
– klej wysokiej jakości np. KW Trade

1 szt.

1

20.

Klipy do akt, czarne, metalowe, rozmiar 32
mm (w opakowaniu 12 klipów.) np. Taurus

1op. zbiorcze/ 12
szt.

4

1 szt.

60

1 szt.

150

1 szt.

300

1 szt.

300

21.
22.
23.
24.

Koperta C4 samoklejąca, wykonana z
papieru białego np. Rayan
Koperta C5 samoklejąca, wykonana z
papieru białego np. Rayan
Koperta C6 samoklejąca, wykonana z
papieru białego np. Rayan
Koperta C6 samoklejąca, wykonana z
papieru białego np. Rayan

25.

Koperta C6 ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru KPA- 5, samoklejąca, wykonana z
papieru białego np. Rayan

1 szt.

9200

26.

Koperta C4 z zakładką dolną i bocznymi
(do akt) wykonana z papieru białego np.
Rayan

1 szt.

100

27.

Korektor w taśmie, z taśmą o bardzo
dobrych właściwościach kryjących o wym.
5mmx8,5mm np. Taurus

1 szt.

12

28.

29.
30.
31.
32.

Koszulka na dokumenty A4 wykonane z
folii PP o grubości min. 30 mikr., z
bocznym wzmocnieniem zapobiegającym
rozerwaniu perforacji, antystatyczna,
otwierane od góry (w opakowaniu 100 szt.
koszulek) np. Pbs Office
Koszulka na dokumenty A4/100
przeźroczysta 50 mic. Krystaliczna np. Pbs
Office
Kalendarz ścienny trójdzielny na 2017 r.
np. Beskidy
Kalendarz biurowy na 2017 r. stojący
pionowy np. Orfeusz
Kalendarz biurkowy na 2017 r. stojący
poziomy np. Cezar

1 op.
zbiorcze/100 szt.

15

1 op.
zbiorcze/100 szt.

30

1 szt.

1

1 szt.

1

1 szt.

1

33.

Linijka plastikowa 30 cm, wykonana z
przezroczystego tworzywa z wytłoczoną
podziałką np. Sdm

1 szt.

1

34.

Marker permanentny do opisywania płyt
CD/DVD z okrągłą, cienką końcówką,
grubość linii pisania: 0.80 mm kolor tuszu
czarny np. Staedtler foliopis

1 szt.

1

35.

Marker permanentny końcówka okrągła o
gr. 1,5 mm kolor tuszu niebieski np. Taurus

1 szt.

5

36.

Marker permanentny końcówka okrągła o
gr. 1,5 mm kolor tuszu czerwony np.
Taurus

1 szt.

5

37.

Marker permanentny końcówka okrągła o
gr. 1,5 mm kolor tuszu czarny np. Taurus

1 szt.

10

38.

Marker permanentny końcówka okrągła o
gr. 1,5 mm kolor tuszu zielony np. Taurus

1 szt.

5

39.

Notes -Bloczki samoprzylepne 76/76 mm,
w opakowaniu 5 kolorów-pastelowych np.
Donau

1 szt.

15

40.

Nożyczki biurowe o długości 16 cm np.
Leviatan

1 szt.

3

41.

Ołówek drewniany o twardości: B np. Sdm

1 szt.

15

1 szt.

10

1 ryza

185

1 ryza

1

1 op. zbiorcze/50
szt.

1

42.
43.
44.
45.

Pudło archiwizacyjne- kartonowe na
katalogi 100 mm np. Donau
Papier A4 80g/m² kolor biały (500 szt. w
ryzie) np. Xerox Unicopy
Papier A3 80g/m² kolor biały (500 szt. w
ryzie) np. Papyrus Plano
Pinezki do tablic- beczułki, (w opakowaniu
50 szt.) np. Taurus

46.

Płyta CD-R 700 MB 52X np. Omega

1 szt.

1

47.

Rozszywacz biurowy do zszywek 24/6 np.
Taurus

1 szt.

4

48.

Przybornik wielofunkcyjny na biurkowykonany z metalowej siatki powlekanej
lakierem, antypoślizgowe elementy nie
rysujące powierzchni, 3 komory: na
karteczki, przybory piszące i drobne
akcesoria biurowe, wymiary: 205 x 103 x
98 mm np. Taurus

1 szt.

1

49.

Przybornik na biurko -kubek, wykonany z
metalowej siatki powlekanej lakierem z
antypoślizgową podstawą nie rysującą
powierzchni, wymiary: 90 x 100 mm np.
Taurus

1 szt

1

50.

Skorowidz A4 alfabetyczny szyty np. KW
Trade

1 szt.

1

51.

Segregator A4, szerokość 75mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor bordowy
np. Officer

1szt.

10

52.

Segregator A4, szerokość 75mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor fioletowy
np. Officer

1 szt.

10

53.

Segregator A4, szerokość 75mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor granatowy
np. Officer

1 szt.

1

54.

Segregator A4, szerokość 75mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor czarny np.
Officer

1 szt.

10

55.

Segregator A4, szerokość 75mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor niebieski
np. Officer

1 szt.

1

56.

Segregator A4, szerokość 75mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor żółty np.
Officer

1 szt.

80

57.

Segregator A4, szerokość 75mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor zielony np.
Officer

1 szt.

1

58.

Segregator A4, szerokość 50mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor bordowy
np. Officer

1 szt.

5

59.

Segregator A4, szerokość 50mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor fioletowy
np. Officer

1 szt.

5

60.

Segregator A4, szerokość 50mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor granatowy
np. Officer

1 szt.

1

61.

Segregator A4, szerokość 50mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor czarny np.
Officer

1 szt.

1

62.

Segregator A4, szerokość 50mm z twardej
tektury oklejony folią PP, wymienna
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek
chwytnych, dolna krawędź wzmocniona
metalowym okuciem, mechanizm
dwuringowy z dociskiem- kolor niebieski
np. Officer

1 szt.

1

63.

Skoroszyt A4 przód z przeźroczystej foli
PP, z europerforacją i papierową wsuwką
(w opakowaniu 20 sztuk) - kolor granatowy
np. PantaPlast

1 op. zbiorcze/
20 szt.

5

64.

Skoroszyt A4 papierowy z fałdą
wykonany: bezkwasowy karton klasy GD2
o gramaturze 250-280 g/m2, (w
opakowaniu 50 szt.) BIGO

1 szt.

500

65.

Skoroszyt z zawieszką 1/1 wykonany:
bezkwasowy karton klasy GD2 o
gramaturze 250-280g/m2 do
przechowywania dokumentów A4, (w
opakowaniu 50 szt.) BIGO

1 szt.

350

66.

Spinacz okrągły 50 mm niklowany (w
opakowaniu 10 x 100 szt.) np. Fian

1 op. zbiorcze

1

67.

Spinacz okrągły niklowany 33 mm (w
opakowaniu 10 x100 szt.) np. Fian

1 op. zbiorcze

1

68.

Ściereczki nasączane do ekranu TUBA 100
szt. np. Fellowes

1 op. zbiorcze

1

69.

Szufladka na biurko standard wykonana z
transparentnego polistyrenu z miejscem na
umieszczenie etykiet, możliwością łączenia
szufladek w pionie oraz kaskadowo,
kompatybilna. Kolor: grafitowy
transparentny. Wymiary zewnętrzne (spód):
346 x 254 x 60 mm, wymiary wewnętrzne:
325 x 244 x 43 mm. np. Donau

1 szt.

1

1 szt.

10

1 szt.

3

1 szt.

1

70.
71.

72.

Taśma samoprzylepna przezroczysta
(18mmx30mm) np. Grand
Temperówka z pojemnikiem,
jednootworowa, do ołówków o średnicy
8mm np. Taurus
Toner do Kyocera ECosys FS-1128MFP –
toner oryginał Kyocera TK 130, kolor
czarny

72a

Toner do Kyocera ECosys FS-1128MFP –
toner Kyocera TK 130, kolor czarny nowy zamiennik

1 szt.

1

73.

Toner do OKI B 6250 – toner oryginał (p/n
09004078) druk 10.000 str., kolor czarny

1 szt.

1

73a

Toner do OKI B 6250 – toner (p/n
09004078) druk 10.000 str., kolor czarny nowy zamiennik

1 szt.

1

74.

Toner do Kyocera Mita KM1635- toner
oryginał TK 410 KIT, kolor czarny

1 szt.

1

74a

Toner do Kyocera Mita KM1635- toner TK
410 KIT, kolor czarny - nowy zamiennik

1 szt.

1

75.

Toner do HP Laser Jet Pro 400 M401 dneoryginał HP Laser Jet 80 X druk na 6900
str. kolor czarny

1 szt.

1

75a

Toner do HP Laser Jet Pro 400 M401 dneHP Laser Jet 80 X druk na 6900 str. kolor
czarny - nowy zamiennik

1 szt.

4

76.

Toner do Xerox WorkCentre 3325 oryginał XEROX 106R02312 BK. 11K
3325/3315 kolor czarny

1 szt.

3

77.

Toner do Samsung Xpress M 2875ND,
oryginał MLT-D116L, kolor: black

1 szt.

3

77a.

Toner do Samsung Xpress M 2875ND,
MLT-D116L, kolor: black, nowy
zamiennik.

1 szt.

1

78.

Toner do drukarki OKI C531DN, oryginał,
wydajność 5000 stron, kolor cyan

1 szt.

1

79.

Toner do drukarki OKI C531DN, oryginał,
wydajność na 5000 stron, kolor magenta

1 szt.

1

80.

Toner do drukarki OKI C531DN, oryginał,
wydajność na 5000 stron, kolor yellow

1 szt.

1

81.

Toner do drukarki OKI C531DN, oryginał,
wydajność na 7000 stron, kolor black

1 sz.t

1

82.

Taśma papierowa do maszyny liczącej
CITIZEN 350DP (rolka kasowa: szer.
57mm, dł.30mm) (w opakowaniu 10 rolek)
np. Emerson

1 op. zbiorcze/10
rolek

1

83.

Taśma barwiąca do maszyny liczącej
CITIZEN 350DP 13mmX6m
kol.-czerwono-czarna np. Black Point

84.

1 szt.

1

Wkład F-145K, kolor tuszu: niebieski do
długopisu Rystor Kropka (w opakowaniu50 szt.)

1 op. zbiorcze/50
szt.

2

85.

Wkład UNSA-7CN, kolor tuszu: niebieski
do długopisu SN-101 UNI Laknock fine (w
opakowaniu 10 szt.)

1 op. zbiorcze/10
szt.

1

86.

Zszywacz metalowy w plastikowej
obudowie 24/6 (do 30 kartek); głębokość
zszywania min. 60 mm np. Taurus

1 szt.

2

1 op. zbiorcze

1

1 op. zbiorcze

1

1 szt.

13

1 szt.

1

1 opak.

10

1 szt.

5

1 szt.

5

1 komplet = 25
szt.

4

87.
88.
89.
90.

91.

92.
93.

94.

Zszywki biurowe 24/6 (w opakowaniu 10 x
1000 szt.) np. Taurus
Zszywki biurowe 23/8 (w opakowaniu
10x1000 szt.) np. Taurus
Zeszyt A 5 w kratkę – 60-kartkowe, oprawa
miękka np. Sdm
Zeszyt w kratkę w twardej oprawie BRULION A4/96 np. Office
Zakładki indeksujące, samoprzylepne
papierowe, 20mm x 50 mm (pakowane po
4 kolory) np. Taurus
Zakreślacz- końcówka skośna - kolor żółty
np. Taurus
Zakreślacz- końcówka skośna - kolor
różowy np. Taurus
Rozdzielacze biblioteczne alfabetyczne classic "L" wykonane z plastiku o grubości
2 mm, elastyczne i wytrzymałe. Rozmiar
rozdzielacza: głębokość: 19 cm, miejsce na
literę: 6 x 6 cm, wysokość litery: 4 cm.
Komplet 25 liter. Kolor rozdzielacza:
niebieski, litera: biała. np. Rapex

RAZEM:

Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy
ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

.................................... dnia ............................................

………………………………………….
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

