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Formularz wyceny                                     Załacznik1 
 
 

……………………………………. 
                      (dane firmy) 
 

 
Lp. Nazwa produktu J.m. Planowana 

ilość 

 Cena 
jednostkowa 
brutto  w zł 

Wartość 
brutto w zł. 

1. ekologiczny papier ksero A4 biały 80g (5x500) 
 

karton 50   
2. ekologiczny papier ksero A3 biały 

 
ryza 30   

3. papier ksero kolorowy A4 
 -160g- mix kolorów pastelowych (50 arkuszy) 
- 80g-mix kolorów pastelowych (100 arkuszy) 
- 80g-mix kolorów intensywnych(100 arkuszy) 

ryza 
5 

20 
5   

4. klipy biurowe  
– 41mm 
- 25 mm 

opakowanie 
10 
10   

5. zszywacz na zszywki 24/6,  ilość zszywanych 
kartek jednocześnie do 20, metalowa 
konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa 

sztuka 10   

6. zszywki 24/6 – 1000szt. w opakowaniu 
 opakowanie 50   

7. flipchart magnetyczny mobilny na kółkach 
100x70 cm z regulacją wysokości 

sztuka 5   
8. blok do flipchartów 65x100,50 kartek: 

 gładki biały  
w kratkę 
   

sztuka 
40 
10   

9. teczka z gumką, gramatura 300g, format A4, 
różne kolory 

sztuka 100   
10. długopis czterokolorowy wyposażony w cztery 

wkłady w kolorach: niebieskim, zielonym, 
czerwonym oraz czarnym, 
z profilowaną, gumowaną rękojeścią, 
średnica kulki: od 0,5 mm do 1mm, grubość 
linii pisania: 0,7mm 

sztuka 100   

11. długopis eko zwykły- bambusowy z 
kolorowymi elementami,  wkład niebieski 
/czarny – 60szt, czerwony – 20 szt., zielony -20 
szt., śr. końcówki od 0,5 mm do 1 mm 

sztuka 100   

12. ołówek - wykonany z drewna, z gumką do 
mazania, zatemperowany. rozmiar 19,1 x 0,5; 
wielkość znakowania 4 x 0,3 

sztuka 100   

13. temperówka drewniana pojedyncza 
 

sztuka 10   
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14. linijka drewniana: 
50 cm – 20 szt. 
30 cm – 40 szt. 
20 cm –40 szt 

sztuka 

 
20 
40 
40 

  

15. marker dp płyt CD-  dwustronny przeznaczony 
do pisania na płytach CD, metalu, szkle, 
plastiku itp., szybkoschnący, wodoodporny, 
dwie fibrowe końcówki piszące; grubość linii 
pisania : M oraz B 
kolory : czarny/niebieski 

sztuka 50   

16. segregator Eko, A4/75, z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z PP z papierową 
wklejką wewnątrz, wymienna obustronna 
etykieta na grzbiecie, okuty otwór na palec, 
różne kolory. 

sztuka 100   

17. Segregator Eko, A4/50, z mechanizmem 
dźwigniowym, z dociskaczem,wykonany z PP z 
papierową wklejką wewnątrz, wymienna 
obustronna etykieta na grzbiecie, okuty otwór 
na palec, różne kolory. 

sztuka 100   

18. przekładki do segregatora - wykonane z 
ekologicznego grubego kartonu, wymiar 
przekładki ok. 240x105 mm, różne 

opakowanie 2   

19. koszulki do przechowywania dokumentów - 
format A5 ekologiczne bez 

opakowanie 20   
20. koszulka, na dokumenty w formacie: A-4, bez 

PVC, 100 sztuk w opakowaniu 
opakowanie 20   

21. taśma biurowa 18 mmx20m,  klejąca z 
podajnikiem 
 

sztuka 10   

 22.  dziurkacz metalowy na 25 kartek, posiadający 
duży, łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki, 
z ogranicznikiem formatów 

sztuka 3   

23. rozszywacz uniwersalny 
 

sztuka 5   
24. korektor eko w taśmie - szerokość taśmy 4,2 

mm, długość taśmy min. 6 m, taśma 
silikonowa,  odporna na zerwanie i wilgotność, 
możliwość wymiany kasety. 

sztuka 20   

25 markery ekologiczne box 4 kolory (czarny, 
niebieski, zielony, czerwony) z okrągłą 
końcówką do tablic suchościeralnych 

opakowanie 10   

26. kołozeszyt A4 w kratkę 
 

sztuka 60   
27. folia do laminowania A4 grubość: 100mic., 100 

sztuk w opakowaniu 
opakowanie 10   

28. skoroszyt kartonowy, oczkowy połówka   
 

sztuka 100   
29. gumka do mazania bez PVC ekologiczna, sztuka 40   
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Łączna wartość zamówienia: 

Netto: ……………………………………………… zł. 
Podatek: ………………………………..  % 
Brutto: ……………………………………………… zł. 
 
 
……………………………………..                                                     ……………………………………….. 
           (data)                                                                                       (podpis i pieczątka) 

bardzo miękka,  nie brudząca się, nie niszczy 
papieru, syntetyczna guma "chlebowa" 

30. gumki recepturki ekologiczne 
 

opakowanie 10   
31. pojemniki tekturowe na segregatory - 

wykonany w 100% z kartonu pochodzącego z 
odzysku; zdatne do recyklingu; do 
przechowywania segregatorów max poj: 5 x 
segregator 75 mm.  
Wymiary min: 427 x 343 x 305 mm 

sztuka 10   

32. notes makulaturowy w twardej oprawie A5 
 sztuka 115   

33. płyty CD-R w kopertach 
 

sztuka 100   
34. kalkulator biurowy - z wyświetlaczem o stałym 

kącie nachylenia, 10 pozycyjny wyświetlacz, 
funkcja check & correct, obliczanie podatku 
TAX, obliczanie marży MU, podwójne zasilanie, 
obliczanie procentu, pierwiastkowanie, zmiana 
znaku, pamięć obliczeń, klawisz podwójnego 
zera, licznik operacji, plastikowe klawisze 

sztuka 2   

35. nożyczki biurowe -ergonomicznie 
wyprofilowany uchwyt z tworzywa ABS z 
miękką gumową wkładką, długość: ok. 16 cm, 
uchwyt: symetryczny 

sztuka 4   

 36.  przybornik na biurko z metalowej siateczki, 
przegrody na korespondencję oraz 
umożliwiające uporządkowanie, 
przechowywanie wszelkich niezbędnych 
rzeczy, tj. spinacze, gumki, długopisy, pisaki, 
kartki na notatki. przybornik na biurko, 
wykonany z metalowej siateczki powlekanej 
lakierem 

sztuka 4   

37. karteczki klejone samoprzylepne, wymiar: 76 x 
76 mm. klej usuwalny za pomocą wody, żółty 
neutralny kolor. 

sztuka 40   

 Razem 
 

x x   


