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Lp. Nazwa towaru j.m.

Szacunkowa 

ilość 

jednostek

Cena netto 

za 

jednostkę

Wartość 

netto

Podatek 

VAT

Wartość 

brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.

Papier A4, gramatura 

80g/m2 –opak.1 ryza 500 

ark. przeznaczony do 

wydruków czarno-białych, 

kolorowych i kopiowania, 

ryza pakowana w papier 

foliowany

ryz 200

2.

Papier A3, gramatura 

80g/m2 – opak.1 ryza 

500ark. przeznaczony do 

wydruków czarno-białych, 

kolorowych i kopiowania, 

ryza pakowana w papier 

foliowany

ryz 2

3.

Karton wizytówkowy - A-4, 

exclusive 200 g/m2 do 

dyplomów, zaproszeń: 

marmurek itp. opak. 20 szt. 

opak. 5

4.

Segregator A4,  szer. 

grzbietu 50 mm, - cechy jak 

niżej

szt. 20

5.

Segregator A4,   szer. 

grzbietu 70-75 mm, twarda 

oprawa pokryta folią z 

polipropylenu z 

mechanizmem 

dźwigniowym, niklowanym 

mocowanym nitami z 

metalowym zaciskiem 

unieruchamiającym 

dokumenty, z okutymi 

dolnymi krawędziami ścian, 

z okutym w ścianie grzbietu 

otworem oraz kieszonką 

foliową na kartkę opisową, 

różne kolory 

szt. 20

6.

Ofertówka - koszulka 

krystaliczna A4, folia PP 

opak.100 szt. otwierana z 

góry, grzbiet umożliwiający 

wpięcie do segregatora

opak. 5
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7.

Skoroszyt plastikowy A4 

zawieszany,wykonany z 

twardego i sztywnego PCV, 

przednia okładka 

przezroczysta, tylna 

kolorowa, wsuwany pasek 

opisowy, metalowe wąsy, 

opak. 20 szt,  różne kolory

opak. 5

8.

Koperty białe 

samoprzylepne C6-90g/m2  

opak. 1000szt. bez okienka

opak. 2

9.
Koperty białe 

samoprzylepne C5-90g/m2 opak. 2

10.

Koperty białe 

samoprzylepne C4-90g/m2 

opak.250 szt. bez okienka

opak. 2

11.
Koperty białe 

samoprzylepne 

DL(110x220) op. 25 szt.

op. 5

12.
Karteczki samoprzylepne 

40x77 mm+/- 5mm, cechy 

jak niżej 

blocz. 10

13.

Karteczki samoprzylepne 

76x76 mm+/- 5mm , bloczki 

100 kart. w kolorze żółtym 

każda kartka nasączona 

wzdłuż jednej 

krawędziklejem, 

umożliwiajacym jej 

wielokrotne przyklejanie i 

odklejanie 

blocz. 10

14.

Karteczki samoprzylepne 

40x50 mm+/- 5mm , bloczki 

100 kart. w kolorze żółtym 

każda kartka nasączona 

blocz. 10

15.

Bloczek kartek 

samoprzylepnych 4x20x50, 

40 kartek o różnych 

kolorach

szt. 10

16.

Kostka papierowa 

85x85mm +/- 5mm różne 

kolory, min 400 kartek, 

klejona wzdłuż jednego 

boku 

blocz. 10

17.

Korektor w taśmie 8m x 

5mm -  biały, trwały do 

korekty na papierze 

zwykłym, w obudowie 

czarno-żółtej z ruchomą 

końcówką, niewidoczny dla 

kserokopiarek, 

natychmiastowe pisanie 

każdym rodzajem długopisu

szt. 10



18.

Korektor w taśmie 8m x 

5mm -  biały, trwały do 

korekty na papierze 

zwykłym, w obudowie 

czarno-żółtej z ruchomą 

końcówką, niewidoczny dla 

kserokopiarek, 

natychmiastowe pisanie 

każdym rodzajem długopisu

szt. 10

19.
Przekładki kartonowe 1/3 z 

A4 do segregatora, 1 

opak=100 szt różne kolory

opak 5

20.

Przekładki do segregatora 

A-4 numeryczne 1-20, 

wykonane z grubego 

białego 

kartonu,ok.160g/m2, 

kolorowe indeksy w 

jaskrawych kolorach, 

wzmocnione przez 

laminowanie, w kpl 

dodatkowo strona opisowa 

szt. 2

21.

Przekładki do segregatora 

A-5 numeryczne 1-10, 

wykonane z grubego 

białego 

kartonu,ok.160g/m2, 

kolorowe indeksy w 

jaskrawych kolorach, 

wzmocnione przez 

laminowanie, w kpl 

dodatkowo strona opisowa 

szt. 2

22.

Okładka na dypolom A-4 

składana, przewiązana złotą 

nitką,  twarda oprawa 

skóropodobna, różne kolory  

szt 10

23.

Klipsy do papieru 15mm-

stalowe, emaliowane 

czarne, opak.12 szt.

opak. 10

24.

Klipsy do papieru 19 mm-

stalowe, emaliowane 

czarne, opak.12 szt.

opak. 10

25.

Skoroszty tekturowy A4 

wpinany- wykonany z 

tektury 250g, wewnątrz na 

tylnej ścianie metalowe 

opak. 10

26.
Teczka akt osobowych A-4, 

twarda laminowana 

oprawa, pozłacane napisy

szt. 5



27.

Zakreślacz końcówka ścięta 

0,6 mm, obudowa płaska , 

dł. 11 cm, do zaznaczania 

na każdym papierze, 

również kredowym i 

faksowym odporny na 

wilgoć,różne kolory

szt. 10

28. Ołówek automat szt. 10

29.

Klej biurowy biały w 

sztyfcie poj.80g, 

nietoksyczny, niebrudzący, 

zmywalny, opakowanie 

kolor żółto-zielony

szt. 10

30.

Długopis żelowy 0,5 mm  - 

automatyczny,bardzo 

cienko piszący, w miejscu 

trzymania imitacja gumy w 

barwie wkładu długopisu, 

różne kolory  

szt. 10

31.

Wkłady żelowy  0,5 mm do 

długopisu Pentel różne 

kolory

szt. 10

32.

Cienkopis żelowy obudowa 

przezroczysta z końcówką 

fibrową, bezwonny, grubość 

linii 0,4 mm, różne kolory

szt. 10

33.
Wkłady do cienkopisu  jak 

wyżej, różne kolory 
szt. 10

34.
Gumka do zmazywania 

13mm/55mm
szt. 10

35.
Dziennik budowy A-4, 20 

kart.
szt. 5

36.

Książka do podpisu na 

dokumenty A4, okładki 

wykonane z twardego 

kartonu pokrytego folią PP, 

20 przegródek, płócienny 

rozciągliwy grzbiet 

pozwalający na 

segregowanie także 

grubych plików 

dokumentów, każda kartka 

posiada okrągły otwór. 

szt. 3

37.

Dziennik  

korespondencyjny 200 

kartek twarda oprawa

blocz. 5

38.
Kwitariusz przychodowy K-

103
szt. 20

39. Księga kontowa szt. 2

40. Rejestr sprzedaży VAT szt. 2

41.
Książka druków ścisłego 

zarachowania
szt. 2

42. Karta drogowa A-5 blocz. 5



43. Arkusz spisu z natury A-4 blocz. 2

44.
Druki- Wniosek o zaliczkę 

typ 408-5, 14x10
blocz. 5

45.
Druki - Rozliczenie zaliczki, 

10,5x15
blocz. 5

46.
Druki - Polecenie 

księgowania, pk 21x15
szt. 2

47. Druki - Książka kontowa A4 blocz. 2

48.
Druki - Delegacji A-5, 0S-

232
blocz. 10

49. Koperta osobowa D-7 szt. 100

50.
Pocztowa książka 

nadawcza samokopiująca
szt. 10

Razem


