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 System Zarządzania Jakością 
P/SZJ-8.4-01 

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1  

 Znak : AB/P-91/2020 

 
L.p. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość 

1.  
Papier do drukarki A 4   gramatura 80/ m²:  białość CIE 

164 wilgotność 3%-5% , klasa A , (500 szt. - 1 ryza) 
ryz 979 

2.  
Papier do drukarki A 3   gramatura 80/ m²:  białość CIE 

164 wilgotność 3%-5% , klasa A , (500 szt. - 1 ryza) 
ryz 14 

3.  
Papier dyplomowy A4 - karton ozdobny gr. 250g - 

kolorowy i biały (op. 20 ark.)  

op. 

 
7 

4.  

Teczka do podpisu A4 - grzbiet harmonijka, w oprawie 

introligatorskiej (z kartonu pokrytego skóropodobnym 

tworzywem) 15 kartek 

szt. 4 

5.  

Teczka do podpisu A4 - grzbiet harmonijka, w oprawie 

introligatorskiej (z kartonu pokrytego skóropodobnym 

tworzywem) 20 kartek 

szt. 6 

6.  Teczka wiązana A4-tektura z kartonu 350g /m² szt. 40 

7.  
Teczka wczepowa A4-skoroszyt z oczkami, okładka 

przezroczysta, tył mat kolor ( op. 10 szt.) 
op. 45 

8.  

Teczka lakierowana z gumką  A 4 wykonana 

 z tektury o gr. 350g/m2, trzy zakładki  chroniące 

dokumenty przed wypadaniem , różne kolory 

szt. 27 

9.  

Podkład z klipem A4  PCV sztywna podkładka do 

pisania, wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy 

format A4.  

szt. 16 

10.  
 Segregator do akt osobowych A4 /30 /2R - sztywna 

okładka, wyposażony w trzy przegródki A B C 
szt. 30 

11.  

Segregator A4/50-okleina z ekolog. poliolefiny 2 ringi, 

dwustronna etykieta na grzbiecie - wyposażony  

w mechanizm dźwigniowy - różne kolory 

szt. 62 

12.  

Segregator A4/75-okleina z ekolog. poliolefiny 2 ringi, 

dwustronna etykieta na grzbiecie - wyposażony  

w mechanizm dźwigniowy - różne kolory 

szt. 230 

13.  

Przekładka kartonowa 1/3 A 4 o wym. 240x105 mm 

kolorowa do wpinania w poziomie do segregatorów  

( op. 100 szt. ) 

op. 10 

14.  
Półka biurowa  A 4 wykonana z polistyrenu o wysokiej 

wytrzymałości, posiadająca miejsce na etykietę 
szt. 20 

15.  

Koperta B 4 brązowa wykonana z papieru 120g/m² 

samoklejąca z paskiem i rozszerzonymi bokami  

o wym.250 x 353 x 38 (op. 25 szt.) 

op. 5 

16.  
Koperta C 6 biała 114x162 mm z prawym okienkiem  

op. 1000 szt. 
op. 4 

17.  
Przody do bindowania A 4 folia przezroczysta grubość 

200 mikronów. (op.100szt.) 
op. 3 

18.  
Tyły do bindowania A 4 karton skóropodobny 250g/m²  

(op.100 szt.) 
op. 3 

19. 1 
Grzbiety plastikowe do bindowania Q 10 mm  

w op. 100 szt. 
op. 1 

20.  
Grzbiety plastikowe do bindowania Q 12,5 mm  

w op. 100 szt. 
op. 2 

21.  
Grzbiety plastikowe do bindowania Q 22 mm  

w op. 100 szt. 
op. 1 

22.  
Folia do laminowania A 4 216 x 303 mm powłoka 

antystatyczna 2 x 80 mikronów (op.100 szt.) 
op. 1 

23.  

Koszulka A 4 przezroczysta, , otwarta na górze, 

antyelektrostatyczna, wzmocniony dziurkowany brzeg, 

mocna folia polipropylenowa ( 50 mikronów) 

dziurkowana na 11 otworów ( op. 100 szt. ) 

op. 42 
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24.  Wniosek o zaliczkę A 6 - papier biały 80 g/m² bl. 3 

25.  
Wywieszki magazynowe  A 6– karton offsetowy 

1 op. - 50 szt. 
op. 6 

26.  Polecenie wyjazdu służbowego A5 offest 40 k.  bl. 2 

27.  Zeszyt A4 kratkowany sztywna okładka 96 kartkowy szt. 31 

28.  Zeszyt A 5 kratkowany sztywna okładka 96 kartkowy szt. 30 

29.  Blok makulaturowy A 4- kratka 100 kartkowy szt. 23 

30.  Blok makulaturowy A 5- kratka 100 kartkowy szt. 31 

31.  RW- 1/3 A 4 - wielokopia, wielopozycyjne 80 k bl. 30 

32.  KP- A 6 wielokopia 80 k bl. 3 

33.  Zawieszki do kluczy różnokolorowe plastikowe szt. 180 

34.  
Bloczek samoprzylepny żółty 76 x76 mm  

bloczek 100  karteczek 
bl. 114 

35.  
Bloczek samoprzylepny żółty 51 x76 mm 

 bloczek 100  karteczek 
bl. 35 

36.  
Zakładki indeksujące typu strzałki o wym. 45x12 mm 

5 kolorów bl. 25 karteczek 
bl. 23 

37.  Spinacze biurowe okrągłe 28 mm  op.100 szt. op. 83 

38.  Spinacze biurowe okrągłe 70 mm  op.50  szt. op. 12 

39.  
Zszywki 24/6 - grubość  zszywanego pliku do 20 kartek 

op. 1000 szt. 
op. 96 

40.  Zszywki zwykłe metalowe nr.10 op. - 1000szt. op. 8 

41.  
Zszywki do zszywacza elektrycznego typu RAPID 65/6  

o bardzo dobrej stali ocynkowanej op. 5000 szt. 
op. 10 

42.  
Zszywacz na zszywki 24/6 – metalowa podstawa 

 i ramię z niełamliwego plastiku , zszywa min. 20  kartek 
szt. 9 

43.  Rozszywacz  do zszywek szt. 10 

44.  Klipsy biurowe metalowe 19 mm op. 12 szt. op. 8 

45.  Klipsy biurowe metalowe 25 mm op. 12 szt. op. 12 

46.  Klipsy biurowe metalowe 32 mm op. 12 szt. op. 8 

47.  Klej biurowy w sztyfcie - do klejenia kartonu, tektury 15g  szt. 14 

48.  

Długopis automatyczny z wymiennym metalowym 

wkładem wielkopojemnym , szerokość linii pisania  

0,6 – 07 mm, średnica kuli 0,8 mm 

szt. 164 

49.   Wkłady do długopisu - parametry jw. szt. 91 

50.  

Długopis jednorazowy uchwyt w kolorze tuszu grubość 

linii pisania 0,3 mm - różne kolory (BIC lub 

równoważny) 

szt. 183 

51.  
Cienkopis kulkowy PILOT Hi-Tecpoint VR5   

różne kolory 
szt. 101 

52.  Wkłady do w/w cienkopisu kulkowego różne kolory szt. 149 

53.  
Wkład do pióra kulkowego  Parker  Urban 0,5 mm , 

 różne kolory 
szt. 6 

54.  
Wkład do pióra żelowego SXN - 217 Jestream ,  

różne kolory 
szt. 6 

55.  

Ołówek biurowy  - odporny na złamania , średnica grafitu  

2 mm, łatwy do wycierania i temperowania , twardość 

HB 

szt. 22 

56.  
Marker wodoodporny - okrągła końcówka grubość linii 

pisania 2 mm - różne kolory 
szt. 52 

57.  
Marker do opisywania płyt CD/DVD, grubość linii pisania 

 0,5 mm 
szt. 11 

58.  

Zakreślacz – fluorescencyjny tusz na bazie wody 

szerokość linii pisania 2-5 mm, ścięta końcówka 

(STABILO - BOSS) lub równoważne – różne kolory 

szt. 60 

59.  
Kredki ołówkowe , drewniane , trójkątne  

w op. 12 kolorów 
op. 10 

60.  
Tusz do pieczątek polimerowych i gumowych  

z dozownikiem poj.25 ml - różne kolory . 
szt. 11 

61.  Tusz czarny do numeratora metalowego poj.25 ml. szt. 1 
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62.  Korektor w taśmie - szer. 4,2 mm  dł.min.10 m  szt. 58 

63.  
Gumka – wycierająca ołówek nie naruszając struktury 

papieru 
szt. 15 

64.  
Dziurkacz biurowy z ogranicznikiem formatu rozstaw 

dziurek 80 mm, dziurkuje do 30 kartek 
szt. 9 

65.  
Taśma DYMO do drukarki ręcznej - kolor taśmy biały, 

kolor druku czarny 12 mm x 3 m 

 

szt. 
5 

66.  Taśma klejąca  przezroczysta19 mm x 33 m szt. 18 

67.  Taśma klejąca pakowa 48 mm x 66 m szt. 8 

68.  Taśma dwustronna 38 mmx10 m szt. 8 

69.  
Rolki do kasy fiskalnej, drukarek, terminali płatniczych, 

wymiary 56-57 mm x 15 m op. 10 rolek 
op. 2 

70.  
Pinezki do tablic korkowych posiadają plastikowe 

uchwyty w różnych kolorach op. 50 szt. 
op. 7 

71.  
Gumki recepturki zwiększona zawartość masy 

kauczukowej - op. 1 kg.  
op. 4 

72.  

Pudła archiwizacyjne do przechowywania dokumentów 

wypiętych z segregatora, pole opisowe na grzbiecie, 

grzbiet 80 mm  poj. 800 kartek A 4 wym. 325 x 260 x 

80mm  gr. 390g/m2 

szt. 20 

73.  Klips archiwalny – plastikowy op. – 50 szt. op. 3 

74.  
Sznurek – dratwa przeznaczona do zszywania akt , 

waga 0,5 kg. 
szt. 1 

75.  

Zwilżacz glicerynowy, żeliko do palców, bezzapachowy, 

bezbarwny, antybakteryjny. usprawnia liczenie i 

sortowanie, zawartość 25 ml. 

szt. 6 

76.  

 Nożyczki uniwersalne 21 cm, z nierdzewnej hartowanej 

stali, rączki nożyczek wykonane z polipropylenu 

 z gumowanym, miękkim uchwytem 

szt. 8 

77.  Płyta  DVD  – R VERBATIM x 16 CAKE (op. 25 szt.) op. 4 

78.  Płyta DVD  – RW  VERBATIM x 6 ( grube) ( op. 5 szt. ) op. 1 

79.  
Płyta CD – R VERBATIM x 52 Spindel Cake  

( op – 25 szt) Datalife+A20 
op. 4 

80.  Płyta Blu-ray BD-R DL 50GB 6x jewel case  5szt./opak. op. 8 

81.  
Płyta Blu-ray BD-RE DL 50GB 2x Durabis2 jewelcase 

 5 szt./opak. 
op. 6 

82.  Sprężone powietrze poj . 400 ml  szt. 14 

83.  
Pianka antystatyczna do czyszczenia plastikowych 

 i metalowych powierzchni komputerów  poj.400 ml. 
szt. 9 

84.  

Pianka do czyszczenia ekranu  antystatyczna pianka 

czyszcząca do monitorów TFT/LCDi plazmowych   

poj. 400 ml 

szt. 9 

85.  Koperta papierowa do płyt CD/DVD  op. 100 szt. op. 1 

 

 

 

………………………………                                                                      ………………………… 

                     Zamawiający                                                                                            Wykonawca 

 

 

 


