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1

FORMULARZ    OFERTY 
 
Wykonawca (*)  ............................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
Adres 

NIP:......................................................... REGON: ......................................................................................... 
 

telefon ..........................................adres e-mail ………………………………..…………………………………….……. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę artykułów plastycznych i biurowych do 
Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie”, 
oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe ceny jednostkowe i końcową cenę, wyliczoną dla n/w/ ilości dostaw: 
 
………………………………………………………………………………..zł brutto 

 

w tym VAT: ………………………………….zł 

 

 

Lp 
Artykuł 

Jedn. miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść brut to 
(iloczyn 

kolumny 4 i 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

papier z motywem  różowy; opakowanie 30 arkuszy po 10 
różnych wzorów  o gramaturze odpowiednio- 10 arkuszy 
min.   80 g/m2; 10 arkuszy- gramatura min 130 g/m2; 10 
arkuszy - gramatura min.  270 g/m2;  
wym. min. 24 x 34 cm  

Opak. 2 

  

2 

papier z motywem romantyczny ; opakowanie 26 arkuszy 
po 13 różnych wzorów; o gramaturze odpowiednio- 13 
arkuszy- gramatura min. 80 g/m2; 13 arkuszy- gramatura 
min 270 g/m2; wym. min. 24 x 34 cm ;  

Opak. 2 

  

3 tektura w prążki; opakowanie 10 szt. ; wym. min. 25 x 35 
cm ; gramatura min. 300 g/m2 

Opak. 8 
  

4 tektura w kropki; opakowanie 10 szt.; wym. min. 25 x 35 
cm ; gramatura min. 300 g/m2 Opak. 4 

  

5 papier dwustronny tęcza ; opakowanie 10 szt.; wym. min.  
22,5 x 32 cm; gramatura  min. 200 g/m2 Opak. 10 

  

6 
papier brokat;  opakowanie 10 arkuszy ;wym. min. 23 x 
33 cm; gramatura min. 70 g/m2 Opak. 8 

  

7 papier transparentny ogród ; opakowanie 5 arkuszy ;wym. 
min. 23 x 33 cm gramatura min. 115 g/m2 Opak. 2 

  

8 
kolorowe papiery z różnymi wzorami odpowiednimi dla 
dzieci ; opakowanie 50 arkuszy ;wym. min.15 x 15 cm ; 
gramatura min. 80 g/m2 

Opak. 2 

  

9 tektura zoo z motywami zwierząt. ; opakowanie 9 szt. 
;wym. min. 25 x 35 cm ; gramatura min. 300 g/m2 Opak. 4 

  

10 
papierowe zwierzęta ; opakowanie 40 szt. po 8 różnych 
wzorów ; wym.  min. 21,6 x 27,9 cm Opak. 2 
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11 
papier wycinankowy kolorowy nabłyszczany ; opakowanie 
200 arkuszy po 10 kolorów ; gramatura min. 115 g/m2 Opak. 1 

  

12 brystol ; opakowanie 10 arkuszy po 10 kolorów ; wym. 
min. 50 x 70 cm gramatura min. 300 g/m2 Opak. 4 

  

13 
bibuła kolorowa (czerwony, żółty, zielony, fioletowy, 
niebieski, pomarańczowy, czarny, biały)  karbowana , 
opakowanie 15 szt., wym. min. 200 x 50 cm  

Opak. 8 

  

14 bibuła karbowana  tęczowa opakowanie 10 szt. ; wym. 
min. 200 x 50 cm Opak. 1 

  

15 krepina kropki opakowanie 10 rolek ;wym.  min.200 x 50 
cm 

Opak. 2 

  

16 
krepina paski  opakowanie 10 rolek ; wym. min. 200 x 50 
cm Opak. 2 

  

17 krepina metalizowana  ; opakowanie 18 arkuszy po 6 
kolorów wym. min. 70 x 50 cm Opak. 1 

  

18 krepina w paski i prążki  opakowanie 8 rolek ; wym. min.  
250 x 50 cm 

Opak. 1 

  

19 krepina zebra ;1 rolka ;wym.  min. 200 x 50 cm rolka 2   

20 krepina tygrys ; 1 rolka ; wym. min. 200 x 50 cm rolka 2   

21 krepina pantera ; 1 rolka ; wym. min.200 x 50 cm rolka 2   

22 
zeszyt kartonów hologramowych ;8 kolorów ; format: B4 ; 
gramatura min. 250 g/m2 Szt. 6 

  

23 
zeszyt papierów z brokatem ; 8 kolorów ; format: B4; 
gramatura min. 150 g/m3 
 

Szt. 2 
  

24 
bibuła mix kolorów (czerwony, żółty, zielony, fioletowy, 
niebieski, pomarańczowy, czarny, biały)  ; opakowanie 20 
arkuszy ;format: B3  

Opak. 8 

  

25 
bibuła mix kolorów (czerwony, żółty, zielony, fioletowy, 
niebieski, pomarańczowy, czarny, biały)  ; opakowanie 20 
arkuszy; format: C4 

Opak. 4 

  

26 papier do składania zielony opakowanie 50 arkuszy po 5 
wzorów, wym. min.  20x20cm , gramatura min. 80g/m2 Opak. 1 

  

27 papier do składania różowy opakowanie 50 arkuszy po 5 
wzorów, wym. min. 20x20cm , gramatura min. 80g/m2 

Opak. 2 
  

28 

papier do składania mieniące się kolory, kwadraty do 
składania form płaskich i przestrzennych  np. zwierzęta, 
kompozycje kwiatowe, pudełka; opakowanie 50 szt. ; 
wym. min. 14 x 14 cm; 
gramatura min. 75 g/m 

Opak. 2 

  

29 plastelina 18 kolorów nie klejąca się do rąk, nadająca się 
do wielokrotnego użytku  

Szt. 3 

  

30 oczka  małe ( plastikowe) z czarnymi źrenicami. ; 10 g ; 
średnica  od 0,5 cm do 1cm 

Szt. 2 
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31 naklejki ( papierowe) oczka ; opakowanie 2000 szt. ;wym. 
od 1,3 do 1,8 cm 

Opak. 2 

  

32 klej w sztyfcie opakowanie 25 szt. ;  poj.9g Opak. 2 
  

33 klej płynny  w plastikowej butelce. poj.1000 g Butelka 6 
  

34 nożyczki długość  21 cm Szt. 10 
  

35 

nożyczki dla dzieci, umożliwiają przecinanie papieru  
nadając krawędzi ozdobny wzór, nadające się dla  dzieci 
lewo- i praworęcznych ; opakowanie 3 szt. ; długość  13,5 
cm 

Opak. 2 

  

36 
pędzle okrągłe i płaskie z naturalnego włosia w wielu 
rozmiarach ; opakowanie: 10 szt. pędzli płaskich i 15 szt. 
pędzli okrągłych 

Opak. 5 

  

37 farby plakatowe opakowanie 12 kolorów , pojemność 20 
ml Opak. 2 

  

38 pędzle z okrągłą gałką  ; okrągły trzonek; długość 10 cm Szt. 6 

  

39 
pędzle małe mix różne rodzaje ; opakowanie 8 szt. 
;szerokość gąbki 2,5 cm Opak. 2 

  

40 

kredki do twarzy ; bardzo miękkie ołówki kosmetyczne 
stworzone specjalnie do rysowania po skórze; gruby rysik 
o średnicy min. 6,25 mm, niełamliwy; łatwo zmywalny, 
bez substancji toksycznych;  opakowanie 6 kolorów 

Opak. 9 

  

41 kolorowe oczka ( plastikowe)   z różnokolorowymi 
powiekami ; różne rozmiary ; 18 g 

Opak. 4 
  

42 farby akwarelowe ;12 kolorów ;z pędzelkiem o dł. 16 cm Szt. 10 
  

43 
akwarele w pudełku plastikowym  12 wkładów (każdy 
można wyjąć z pudełka) ; 1 tuba białego cynku ; pędzel 
do malowania 

Opak. 2 

  

44 pojemnik drewniany na przybory z aplikacją dekoracyjną ;  
1 szt. ; wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm Szt. 4 

  

45 
paletka do farb wykonana z tworzywa sztucznego ; wym. 
ok. 25 cm Szt. 6 

  

46 
tempera żółta farba na bazie wody ,łatwo zmywalna,  
łatwo spieralna, łatwo rozprowadzająca się  i dobrze 
kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 5 

  

47 
tempera pomarańczowa farba na bazie wody , łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się   
i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 4 
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48 
tempera różowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, 
łatwo spieralna, łatwo rozprowadzająca się  i dobrze 
kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 4 

  

49 
tempera fioletowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, 
łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze 
kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 4 

  

50 
tempera niebieska farba na bazie wody , łatwo zmywalna, 
łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się i dobrze 
kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 5 

  

51 
tempera turkusowa farba na bazie wody , łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i 
dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 2 

  

52 
tempera jasnozielona farba na bazie wody , łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i 
dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 2 

  

53 
tempera zielona farba na bazie wody , łatwo zmywalna, 
łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze 
kryjąca ; pojemnik  min. 1000 ml 

butelka 5 

  

54 
tempera biała farba na bazie wody , łatwo zmywalna, 
łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze 
kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 1 

  

55 
tempera ciemnoczerwona farba na bazie wody , łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i 
dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 5 

  

56 
tempera brązowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, 
łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze 
kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 5 

  

57 
tempera pastelowa żółta farba na bazie wody , łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się   
i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

  

58 
tempera pastelowa pomarańczowa farba na bazie wody , 
łatwo zmywalna, łatwo spieralna  , łatwo rozprowadzająca 
się  i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

  

59 
tempera pastelowa różowa farba na bazie wody łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna, łatwo rozprowadzająca się  i 
dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

  

60 
tempera pastelowa fioletowa farba na bazie wody łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i 
dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

  

61 
tempera pastelowa niebieska farba na bazie wody łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i 
dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

  

62 
tempera pastelowa pistacjowa farba na bazie wody , 
łatwo zmywalna, łatwo spieralna, łatwo rozprowadzająca 
się  i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

  

63 
tempera w tubie złota farba na bazie wody , łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna,  łatwo rozprowadzająca się  i 
dobrze kryjąca ; tuba 250 ml 

tuba 1 
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64 
tempera w tubie srebrna farba na bazie wody , łatwo 
zmywalna, łatwo spieralna , łatwo rozprowadzająca się i 
dobrze kryjąca ; tuba 250 ml 

tuba 1 

  

65 
kredki ołówkowe  tzw. zestaw stolikowy ; 10 kolorów po 6 
sztuk ; w drewnianym pudełku ;  długość 12 cm ;  
średnica rysika 0,5 cm 

zestaw 3 

  

66 kredki woskowe o mocnych i intensywnych kolorach; w 
zestawie 12 kolorów ;  długość 10 cm ;  grubość 1,5 cm  zestaw 4 

  

67 

pastele suche kolory pasteli można łatwo ze sobą 
mieszać, stosować na mokro i na sucho, a także łączyć z 
innymi technikami ; w zestawie 24 szt. ;  wym. 1 x 1 x 6,6 
cm  

zestaw 3 

  

68 

mazaki  opakowanie 12 kolorów - dwustronne ; dwie 
nylonowe końcówki  
o grubości pisania 1 i 4 mm; końcówka wyposażona  
w blokadę nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka; 
tusz na bazie wody jest łatwy do usunięcia ze skóry lub 
tkaniny za pomocą samej wody; bezpieczna wentylowana 
zatyczka  

Opak. 14 

  

69 Długopis żelowy pastelowy  opakowanie 10 szt. ; długość 
10 cm ; średnica  końcówki min 0,1 cm Opak. 2 

  

70 Długopis żelowy brokatowy opakowanie 10 szt. długość 
10 cm ; średnica  końcówki min 0,1 cm Opak. 1 

  

71 żel spiralny brokatowy opakowanie 6 szt. ; pojemność 
min. 10 ml 

Opak. 6 
  

72 żel spiralny neonowy opakowanie 6 szt. ; pojemność 10,5 
ml 

Opak. 4 
  

73 żel spiralny perłowy opakowanie 6 szt. ; pojemność 10,5 
ml 

Opak. 4 

  

74 sizal niebieski w rolkach; wym. 45 x 200 cm ; gramatura 
min 135 g/m2 

rolka 1 

  

75 sizal czerwony w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura 
min135 g/m2 rolka 1 

  

76 sizal zielony w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura 
min. 135 g/m2 rolka 1 

  

77 sizal brązowy w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura 
min 135 g/m2 rolka 1 

  

78 
sizal żółty w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura min 
135 g/m2 rolka 1 

  

79 sizal motek  zielony szt. 50 g Szt. 2   

80 sizal motek niebieski szt. 50 g Szt. 2   

81 sizal motek żółty szt. 50 g Szt. 2   

82 sizal motek  czerwony szt. 50 g Szt. 2   

83 
papierowe paski cienkie do drobnych splotów, 
uzyskiwanych metodą przeplatanki na kartkach, zwijania 
listków; opakowanie  400 szt.; wym. 16 x 0,3 cm 

Opak. 2 
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84 

paski średnie do grubszych splotów, uzyskiwanych 
metodą przeplatanki na kartkach, zwijania gwiazdek; 
opakowanie  
100 szt. ; wym. 35 x 1 cm 

Opak. 2 

  

85 nawijak do quillingu,  metalowe narzędzie do nawijania 
pasków kartonowych;  długość  5,5 cm 

Szt. 1 
  

86 nawijak długi do quillingu , metalowe narzędzie do 
nawijania pasków kartonowych; długość  6,5 cm Szt. 1 

  

87 
dziurkacz duży serce nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 
cm maks 5 cm;  

Szt. 2 

  

88 
dziurkacz duży kwiatek, nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 
cm maks 5 cm; 

Szt. 2 

  

89 
dziurkacz średni słońce, , nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 
cm maks 5 cm; 

Szt. 1 

  

90 
dziurkacz średni tulipan, , nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej;  wym. elem. wyciętego min. 2,5 
cm maks 5 cm; 

Szt. 1 

  

91 
dziurkacz średni śnieg, nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 
cm maks 5 cm; 

Szt. 1 

  

92 dziurkacz mały miś metalowy wym. elem. wyciętego min. 
2,5 cm maks 5 cm; 

Szt. 1 

  

93 dziurkacz mały ptak metalowy; wym. elem. wyciętego 
min. 2,5 cm maks 5 cm; 

Szt. 1 

  

94 
dziurkacz biurowy metalowy, z pojemnikiem na „śmieci”; 
przecina jednorazowo 10 kartek ; 
 

Szt. 1 

  

95 ołówki grafitowe trójkątne ; w opakowaniu 25 szt. ;długość  
17,5 cm Opak. 2 

  

96 
tasiemki samoprzylepne ; w zestawie 5 motywów np. 
serduszka , kropki , kratka, różnej szerokości; długość 
tasiemki ok. 150 cm 

Zestaw 1 
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97 

tasiemki serduszka; w zestawie 4 tasiemki 
samoprzylepne; łatwo przyklejają się do różnych 
powierzchni ;długość 10 m ; 3 szt. o szer. 15 mm i 1szt. o 
szer. 5 mm 

Zestaw 1 

  

98 

tasiemki święta Boże Narodzenie , Wielkanoc ; w  
zestawie 4 tasiemki samoprzylepne; łatwo przyklejają się 
do różnych powierzchni; długość  10 m ; 3 szt. o szer. 15 
mm i 1 szt. o szer. 5 mm 

Zestaw 1 

  

99 sznurek do nawlekania srebrny 20 m Szt. 2   

100 sznurek do nawlekania złoty 20 m Szt. 4   

101 
piórka w opakowaniu około750 szt.; różne kolory ; waga 
85 g Opak. 1 

  

102 piórka gęsie w opakowaniu około 145 szt. ; różne kolory; 
długość  od 10 do 15 cm ; waga 28 g Opak. 1 

  

103 rafia naturalna żółta 1 szt. -50 g Szt. 2   

104 rafia naturalna czerwona 1 szt. - 50 g Szt. 2   

105 rafia naturalna zielona 1 szt. - 50 g Szt. 2   

106 gumki do ścierania w zestawie 24 szt. Zestaw 1   

107 

teczka z gumką lakierowana ,jednokolorowa, kartonowa 
formatu A4; wykonana z grubego, barwionego i 
lakierowanego z jednej strony kartonu o gramaturze min. 
350g/m2; zamykana na gumką;  

Szt. 35 

  

108 

kostka papierowa klejona prosta ;karteczki koloru białego  
w  ilości: 400 szt ;wielkość: 85 x 85 mm  

 

Szt.  25 

  

109 zakreślacz w zestawie 4 kolory żółty , pomarańczowy, 
zielony, różowy zestaw 7 

  

110 taśma dwustronna ; szerokość 3,8 cm ; długość 10 m Szt. 5   

111 Zszywacz, zszywa jednorazowo min. 10 kartek ;  Szt. 2 
  

112 pompka do balonów; wym. 29 x 5 cm Szt. 2   

113 balony opakowanie 100 szt.;  śr. około 20 cm Opak. 5   

114 
balony z pompką ,podłużne, cienkie balony w różnych 
kolorach , do robienia zwierząt w opakowaniu 10 szt  ; 
długość balonu min 140 cm ;  

Opak. 4 

  

115 balony w gwiazdki z nadrukiem w różnych kolorach;  
w opakowaniu 5 szt. o średnicy 30 cm 

Opak. 4 
  

116 
balony w grochy z nadrukiem w różnych kolorach ;  
w opak. 5 szt. o średnicy 30 cm Opak. 10 

  

117 balony z uśmiechem z nadrukiem w różnych kolorach ;  
w opak. 5 szt. o średnicy 30 cm 

Opak. 10 
  

118 

stemple zwierzątka zoo ; zestaw zawiera 9 stempli z 
różnymi zwierzętami ;  
wym. Max 3 x max 3 x max 2 cm zwierzęta zoo np: 
hipcio, kangur, lew, tygrys, zebra, żółw, małpka, żyrafa, 
słoń  

Zest. 1 
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119 

stemple zwierzątka ; kolorowe, drewniane figurki, które w 
podstawie mają ukryty stempelek. ; w zestawie 5 szt.: np. 
miś, myszka, biedronka, żaba, kotek;  wys. Max 6 cm ; śr. 
stempelka max 4 cm  

Zest. 1 

  

120 
stemple o tematyce Boże Narodzenie z drewnianym 
trzonkiem; w zestawie 15 szt. i 2 gąbki  ; wym. 2 x 2 x 2 
cm    

Zest. 1 

  

121 poduszka do stempli;  wym. 7 x 11 cm    Szt. 3 
  

122 

tusz niebieski , szybkoschnący, nadaje się do papierów 
chłonnych,  , pozwala na dobre odbijanie bardzo 
szczegółowych wzorów;  niekryjący, pozwala na 
„warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 4 

  

123 

tusz czerwony , szybkoschnący, nadaje się do papierów 
chłonnych, pozwala na dobre odbijanie bardzo 
szczegółowych wzorów;  nie kryjący, pozwala na 
„warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 7 

  

124 

tusz zielony , szybkoschnący, nadaje się do papierów 
chłonnych,  pozwala na dobre odbijanie bardzo 
szczegółowych wzorów;  niekryjący, pozwala na 
„warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 2 

  

125 

tusz czarny , szybkoschnący, nadaje się do papierów 
chłonnych,   pozwala na dobre odbijanie bardzo 
szczegółowych wzorów;  niekryjący, pozwala na 
„warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 5 

  

126 
korektor w taśmie papierowej; przeźroczysta obudowa, 
umożliwiająca kontrolę zużycia taśmy;  wymiary taśmy: 
szerokość 5mm x długość 5m 

Szt. 10 

  

127 temperówka metalowa z podwójnym ostrzem Szt. 10 
  

128 
ołówki ; klejony grafit ; profil sześciokątny; z gumką 
;wymiary: średnica 7 mm ;długość 174 mm  ; miękki  HB 
= 2 ½ 

Szt. 50 

  

129 

gumki recepturki wykonane z materiału o zwiększonej 
domieszce kauczuku (80%); wielokolorowe ;wytrzymałe  
i elastyczne ;średnica: 60 mm ;  opakowania: 0,5 kg  ilość 
gumek: 1450 (+/- 2%) 

 

Opak. 2 

  

130 rozszywacz  do wszystkich typów zszywek Szt. 3 
  

131 
segregator A4 grzbiet 7 cm ; wzmocniony otwór na 
grzbiecie, otwory na mechanizm stabilizują segregator;  
dwustronna wymienna etykieta.  

Szt. 10 

  

132 segregator grzbiet 5 cm tylko, format A4, z okuciami, 
okładki powlekane ekologiczną, groszkową folią PP  Szt. 10 
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133 

skoroszyt na dziurkowane kartki A4 , okładki sztywne , 
górna przezroczysta; wyposażony w papierowy, 
wysuwany pasek do opisu ; z boczną perforacją 
umożliwiającą wpięcie do segregatora 

Szt. 10 

  

134 
taśma dokumentowa , matowa wierzchnia strona 
umożliwiająca pisanie po niej np. markerem Szt. 3 

  

135 taśma przezroczysta samoprzylepna szer.18 mm  szt. 30 
  

136 taśma przezroczysta samoprzylepna szer.24 mm  Szt. 30 
  

137 papier ksero A4 80G/m2  mix kolorów pastelowych  
opakowanie 5 kolorów po 100 szt.= 500 szt. Opak. 4 

  

138 
papier ksero A4 80G/m2  mix kolorów intensywnych  
opakowanie 5 kolorów po 100 szt.= 500 szt. Opak. 4 

  

139 
papier ksero A3 80G/m2  mix kolorów intensywnych 
opakowanie 5 kolorów po 100 szt.= 500 szt. Opak. 2 

  

140 
marker czarny gruby   z okrągłą końcówką o grubości 1,5-
3mm. szybkoschnący, niebrudzący i odporny na działanie 
światła oraz wody, bez dodatku toluenu i ksylenu. 

Szt. 10 

  

141 
marker czarny cienki z okrągłą końcówką o grubości 0,6 
mm. szybkoschnący, niebrudzący i odporny na działanie 
światła oraz wody,  bez dodatku toluenu i ksylenu. 

Szt. 10 

  

142 

marker czarny do opisywania tkanin  w aluminiowej 
obudowie, z okrągłą końcówką o grubości ok. 1 mm ;  
wykonane napisy utrwalają się w czasie prasowania i są 
odporne na pranie 
 
 

Szt. 2 

  

143 

marker uniwersalny do pisania po każdej gładkiej 
powierzchni ; niezmywalny; z okrągłą końcówką o 
grubości ok. 1 mm 
 

Szt. 4 

  

144 zeszyt A4 96 - kartkowy w twardej, lakierowanej oprawie; 
grzbiet szyty, kratka  

Szt. 20 

  

145 zeszyt A5 60 - kartkowy w laminowanej oprawie ; kratka Szt. 20 
  

146 długopis, uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem 
niebieski Szt. 30 

  

147 długopis, uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem 
czarny Szt. 10 

  

148 długopis, uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem 
zielony 

Szt. 10 
  

149 długopis , uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem 
czerwony 

Szt. 10 

  

150 
folia laminacyjna , błyszcząca , zaokrąglone brzegi A4 
100 micron opakowanie 100 szt. Opak. 2 

  

151 folia laminacyjna , błyszcząca , zaokrąglone brzegi A3 
100 micron  opakowanie 100 szt. Opak. 2 
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152 

kalkulator ; wyświetlacz 14 pozycji ;-podwójne zasilanie 
obliczenia podatkowe ; obliczanie marży ; klawisz 
podwójnego zera klawisz zmiany znaku +/-  ; funkcja 
zaokrąglania wyników obliczenia z użyciem pamięci 

 

Szt. 2 

  

153 

druk Raport Kasowy ; format A-5; papier samokopiujący; 
oprawa:  bloczek 80 kartek 

 

Szt. 3 

  

154 
druk Karta urlopowa format: A6 ;oprawa: bloczek 80 
kartek; druk: jednostronny 
 

Szt. 10 
  

SUMA POZYCJI OD 1 DO 154 
 

 
 
 
oraz deklarujemy nast ępuj ący termin dostawy …..…………. dni od dnia zawarcia umo wy. 
 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 30 dni. 

 
 
 
 
 
 
 
.................................................              …………………………………… 
       miejscowość i data                 pieczątka i podpis wykonawcy        
    
 
 
 
 
 
______________________ 
(*)  W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje 

pełnomocnik wykonawców. 
 


