
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  WMFPK/1/PN/2017 

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 

Lp. 
Nazwa 

artykułu 
Wymagania 

Jedn. 

miary 
Ilość* 

Cena jednostkowa 

brutto (zł)** 
Razem zł brutto** 

A B C D E F G=E x F 

1 

Papier do 

kserokopiarek, 

drukarek 

laserowych i 

atramentowych 

oraz faksów 

kolor biały - białość minimum CIE 150; format A4; do 

wydruków kolorowych i czarnobiałych; optymalna 

sztywność umożliwiająca druk jedno- i dwustronny; 

idealnie gładki; gramatura 80g/m2; nieprzezroczysty; 

500 ark. w ryzie. 

ryza 350 

    

2 

Papier ecru do 

kserokopiarek, 

drukarek 

laserowych i 

atramentowych 

kolor ecru; format A4; do wydruków kolorowych i 

czarnobiałych; optymalna sztywność umożliwiająca 

druk jedno- i dwustronny; idealnie gładki; gramatura 

80g/m2; 500 ark. w ryzie. 

ryza 10 

    

3 Skoroszyt A4 

z białego kartonu o gramaturze minimum 250g/m, 

wpinany, pełny do segregatora A4; wewnątrz metalowy 

wąs, wyposażony w metalowe oczka. 

szt. 250 

    

4 
Ofertówki 

sztywne 

obie okładki przezroczyste; format A4 typu „L”; 

minimum 150 mikronów. 
szt. 150 

    



 

 

5 Ofertówki 
pierwsza okładka przezroczysta, druga niebieska; format 

A4 typu „L”; minimum 120 mikronów. 
szt. 150 

    

6 Segregator A4 

szerokość grzbietu 50 mm; okładki twarde, zewnętrzna 

strona okładek ma być pokryta tworzywem sztucznym; 

dwa kółka/2ringi; otwór na palec; dźwignia wysokiej 

jakości z dociskiem; kolor: niebieski, zielony, czerwony, 

czarny. 

szt. 30 

    

7 Segregator A4 

szerokość grzbietu 75 mm; okładki twarde, zewnętrzna 

strona okładek ma być pokryta tworzywem sztucznym; 

dwa kółka/2ringi; otwór na palec; dźwignia wysokiej 

jakości z dociskiem; kolor: niebieski, zielony, czerwony, 

czarny, żółty. 

szt. 40 

    

8 
Etykiety 

samoprzylepne 

kolor biały; wymiary: 210 mm x 297 mm; do drukarek 

atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek; 

zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające 

odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki; 100 ark. 

w opakowaniu. 

op. 3 

    

9 

Koperta 

samoklejąca z 

paskiem 

biała C5; wymiary: 162 mm x 229 mm. szt. 300 

    

10 

Koperta 

samoklejąca z 

paskiem 

biała C4; wymiary: 229 mm x 324 mm. szt. 800 

    

11 
Koperta 

samoklejąca 
biała DL; wymiary: 110 mm x 220 mm. szt. 100 

    

12 
Koperta 

samoklejąca 
biała B5; wymiary: 176 mm x 250 mm. szt. 200 

    



 

 

13 

Koperta 

samoklejąca z 

paskiem 

brązowa B4; wymiary: 250 mm x 353 mm. szt. 100 

    

14 

Koperta 

samoklejąca z 

paskiem 

brązowa B4; rozkładany bok; wymiary: 250 mm x 353 

mm. 
szt. 150 

    

15 
Karteczki 

samoprzylepne 

wymiary: 40 mm x 50 mm (+/- 5 mm); 1 bloczek 

zawiera 100 szt. kartek.  
bl. 60 

    

16 
Karteczki 

samoprzylepne 

wymiary: 75 mm x 75 mm (+/- 5 mm); 1 bloczek 

zawiera 100 szt. kartek.  
bl. 20 

    

17 
Karteczki 

samoprzylepne 

wymiary: 20 mm x 50 mm; 1 bloczek zawiera 4 różne 

kolory po 40 szt. kartek. 
bl. 15 

    

18 Zeszyt A5  96 kartek; kratka; miękka okładka. szt. 10     

19 Długopis z wkładem niebieskim; wymiennym; gumowy uchwyt. szt. 100     

20 Cienkopis z wkładem czarnym, czerwonym, zielonym. szt. 50     

21 Ołówek HB z gumką. szt. 15     

22 Zakreślacz 
fluorescencyjny; kolor żółty, zielony, różowy; 

nierozmazujący tekstu. 
szt. 15 

    

23 Marker  czarny, niebieski, zielony, czerwony. szt. 10     

24 Korektor taśmowy. szt. 15     

25 Klej biurowy do papieru w sztyfcie bezbarwny; minimum 8 g. szt. 10     

26 
Tusz do 

pieczątek 
kolor czarny, niebieski. szt. 4 

    

27 Taśma klejąca przezroczysta; rozmiar 19 mm x 33 m. szt. 10     

28 Zszywki 24/6; 1 000 szt. w opakowaniu. op. 40     



 

 

29 
Przekładki 

kartonowe 

do segregatora A4; różne kolory w opakowaniu; 

wymiary: 10 cm x 25 cm (+/- 2 cm); 100 szt. w 

opakowaniu. 

op. 10 

    

30 Gumka  

do ścierania ołówka z powierzchni papierowej i 

plastikowej; miękka; nieuszkadzająca ścieranej 

powierzchni; niepozostawiająca smug. 

szt. 10 

    

31 Temperówka metalowa. szt. 5     

32 
Koszulka na 

dokumenty 

groszkowa A4; przezroczysta; otwierana z góry; 

pasująca do każdego segregatora; grubość folii 55 

mikronów (+/- 5 mikronów), 100 szt. w opakowaniu. 

op. 25 

    

33 
Koszulka na 

dokumenty 

groszkowa A4 maxi; przezroczysta; otwierana z góry; 

pasująca do każdego segregatora; grubość folii 100 

mikronów (+/- 10 mikronów), 100 szt. w opakowaniu. 

op. 25 

    

34 
Koszulka na 

dokumenty 

A4 krystaliczna; przezroczysta; wykonana z folii PP; 

otwierana z góry; pasująca do każdego segregatora; 

grubość folii 55 mikronów (+/- 5 mikronów); 100 szt. w 

opakowaniu. 

op. 20 

    

35 

Folia do 

bindowania 

dokumentów 

przezroczysta, krystaliczna. szt. 300 

    

36 

Tył do 

bindowania 

dokumentów 

kolor niebieski, czarny, bordowy. szt. 300 

    



 

 

37 

Kartony 

archiwizacyjne 

A4; wymiary 30 cm x 34 cm x 10 cm (+/- 1 cm); 

składane - bardzo proste w montażu; specjalna 

konstrukcja kartonu umożliwia stawianie na dłuższym 

lub krótszym boku; część opisowa na grzbietach kartonu 

co najmniej z trzech stron; otwierany na dłuższym 

grzbiecie wzdłuż dłuższej krawędzi; trzy otwory na 

palec ułatwiające wkładanie i wyjmowanie kartonu z 

półki. 

szt. 150 

    

38 

Klipsy 

archiwizacyjne 

dwuczęściowe; plastikowe klipsy przeznaczone do 

archiwizacji dokumentów, umożliwiające szybkie i 

łatwe przeniesienie dokumentów z segregatora. 
szt. 300 

    

39 
Baterie 

alkaliczne 

AAA (LR03E). 
szt. 60 

    

40 
Baterie 

alkaliczne 

AA (LR6). 
szt. 70 

    

41 

Druczki 

"Wniosek 

urlopowy" 

A6. 

bl. 4 

    

42 

Druki 

"Polecenie 

wyjazdu 

służbowego" 

A5. 

bl. 3 

    

43 
Nożyczki 

biurowe 

16 cm (+/- 1 cm). 
szt. 5 

    

44 
Dziurkacz 

biurowy 

dziurkuje do 35 kartek (+/- 5 kartek). 
szt. 5 

    



 

 

45 

Zszywacz 

biurowy 

metalowa konstrukcja; obudowa z trwałego tworzywa; 

głębokość zszywania: minimum 68 mm, zszywki: 24/6, 

26/6; zszywa do minimum 20 kartek. 
szt. 5 

    

46 
Rozszywacz 

biurowy 

mechanizm blokujący ostrza; bezpieczny w użyciu. 
szt. 5 

    

47 

Dziennik 

korespondencyj

ny  

Format A4, twarda oprawa; karty szyte; wzmocniony 

grzbiet; minimum 192 kartek. szt. 3 

    

48 

Blok do 

flipchartów 

wysokiej jakości wkład do flipchartów, gładki w 

formacie 65 x 100 cm o 50 kartkach, posiadające 

specjalne otwory umożliwiające mocowanie na tablicy, 

wykonane z papieru offsetowego 80g/m2.  

szt. 1 

    

49 
Płyta CD R 700 

MB 

opakowanie plastikowe typu SLIM na jedną płytę. 
szt. 50 

    

RAZEM ZŁ BRUTTO (CENA OFERTOWA):   

 

*Ilości wskazane w formularzu specyfikacji cenowej są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty a 

składane zamówienia nie muszą ich pokrywać. 

**Wymagane jest wypełnienie każdego wiersza formularza. 


