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 załącznik nr 3 do SIWZ 

  
   ……………………………………… 

          ( pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WPOR.272. 36. 2015 

FORMULARZ CENOWY 

do oferty na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych”. 

Lp. Nazwa materiału Parametry J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa  

netto 

Wartość ogółem 

netto 

(kol. 5x6) 

Wartość ogółem 

brutto  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Papier ksero A4  gramatura 80±2 g/m2, ryza 500 arkuszy ryza 1301 
   

2.  Papier ksero A3  gramatura 80±2 g/m2, ryza 500 arkuszy ryza 53 
   

3.  Papier ksero A4 biały gramatura 160±2 g/m2, ryza 250 arkuszy ryza 14 
   

4.  Papier ksero A4 kolorowy 
gramatura 160±2 g/m2, ryza 250 arkuszy, 

różne kolory 
ryza 9 

   

5.  Papier ksero A4 biały gramatura 200±2 g/m2, ryza100 arkuszy ryza 15 
   

6.  Papier kancelaryjny  format A3, opakowanie 100 arkuszy, kratka op. 1 
   

7.  Papier Jet HR  90 gr/m2 0,914x50 reprocard rolka 20 
   

8.  Koperta  C-6 SK 
wymiary (mm) 114x162, biała, samoklejąca, 

brak okna 
szt. 26780 

   

9.  Koperta  C-6 SK  z okienkiem  
wymiary (mm) 114x162, biała, samoklejąca, z 

okienkiem po prawej stronie 
szt. 450 

   

10.  Koperta  C-5 HK 
wymiary (mm) 162x229, biała, samoklejąca, 

brak okna 
szt. 3840 

   

11.  Koperta  B-5 HK 
wymiary (mm) 176x250, biała, samoklejąca, 

brak okna 
szt. 2370 

   

12.  Koperta  C-4 HK 
wymiary (mm) 229x324, biała, samoklejąca, 

brak okna 
szt. 1370 

   

13.  Koperta  B-4 HK  
wymiary (mm) 250x353, biała, samoklejąca, 

brak okna 
szt. 1550 

   

14.  Koperta  E-4 NK 
wymiary (mm) 280x400, brązowa, 

samoklejąca, brak okna 
szt. 410 

   

15.  Koperty trójwymiarowe  
wymiary (mm) 280x400x40, brązowa, 

samoklejąca, brak okna 
szt. 235 
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16.  Koperta  listowa DL SK   
wymiary (mm) 110x220, biała samoklejąca, 

brak okna 
szt. 1520 

   

17.  Koperta powietrzna C4 
wymiary (mm) 215x340, biała samoklejąca, 

brak okna 
szt. 140 

   

18.  Koperta powietrzna C5 
wymiary (mm) 145x215, biała samoklejąca, 

brak okna 
szt. 140 

   

19.  Długopis typu Zenit 10 
automatyczny, z wkładem wielkopojemnym, 

niebieski 
szt. 49 

   

20.  Wkład do długopisu typu ZENIT 10 niebieski, długość linii pisania 2500 m szt. 42 
   

21.  Długopis na sprężynce  niebieski z samoprzylepną podkładką  22 29 
   

22.  Długopis typu PENTEL BK-77  

kolor czerwony, na wkład wymienny BKL7 

(długość linii pisania min. 1700m, 

maksymalna średnica obudowy do 14,3 mm, 

grubość linii pisania do 0,27mm, końcówka 

długopisu wykonana z niklowego srebra, 

kulka zaś ze stali hartowanej) 

szt. 25 

   

23.  Długopis typu PENTEL BK-77 

kolor zielony, na wkład wymienny BKL7 

(długość linii pisania min. 1700m, 

maksymalna średnica obudowy do 14,3 mm, 

grubość linii pisania do 0,27mm, końcówka 

długopisu wykonana z niklowego srebra, 

kulka zaś ze stali hartowanej) 

szt. 33 

   

24.  Długopis typu PENTEL BK-77 

kolor czarny, na wkład wymienny BKL7 

(długość linii pisania min. 1700m, 

maksymalna średnica obudowy do 14,3 mm, 

grubość linii pisania do 0,27mm, końcówka 

długopisu wykonana z niklowego srebra, 

kulka zaś ze stali hartowanej) 

szt. 139 

   

25.  Długopis typu PENTEL BK-77 

kolor niebieski, na wkład wymienny BKL7 

(długość linii pisania min. 1700m, 

maksymalna średnica obudowy do 14,3 mm, 

grubość linii pisania do 0,27mm, końcówka 

długopisu wykonana z niklowego srebra, 

kulka zaś ze stali hartowanej) 

szt. 147 

   

26.  
Wkład do długopisu typu PENTEL 

BKL7     

długość linii pisania minimum 1700m, 

czerwony 
szt. 6 

   

27.  
Wkład do długopisu typu PENTEL 

BKL7     

długość linii pisania minimum 1700m, 

niebieski 
szt. 52 

   

28.  
Wkład do długopisu typu PENTEL 

BKL7     
długość linii pisania minimum 1700m, czarny szt. 62 
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29.  Wkład do długopisu 
standardowy o długości 11cm z motylkiem 

niebieski 
szt. 20 

   

30.  
Cienkopis kulkowy typu Pentel 

ENERGEL,  

długość linii pisania od 2000 m do 2500 m, 

grubość linii pisania od 0.20 do 0.25 mm, 

zawartość tuszu od 1.8 g do 2 g, rodzaj tuszu 

płynny tusz żelowy, dla osób prawo i 

leworęcznych, nie rozmazuje się, nie brudzi, 

kolor tuszu czarny 

szt. 75 

   

31.  
Cienkopis kulkowy typu Pentel 

ENERGEL,  

długość linii pisania od 2000 m do 2500 m, 

grubość linii pisania od 0.20 do 0.25 mm, 

zawartość tuszu od 1.8 g do 2 g, rodzaj tuszu 

płynny tusz żelowy, dla osób prawo i 

leworęcznych, nie rozmazuje się, nie brudzi, 

kolor tuszu niebieski 

szt. 84 

   

32.  
Wkład do cienkopisu kulkowego typu 

Pentel ENERGEL 
żelowy, czarny szt. 26 

   

33.  
Wkład do cienkopisu kulkowego typu 

Pentel ENERGEL 
żelowy, niebieski szt. 30 

   

34.  Marker  
czarny, okrągła końcówka,  grubość linii 1-

2mm, długości linii pisania 1000m 
szt. 122 

   

35.  Marker do opisu płyt CD 
czarny, grubość linii 0,8-1,2 mm, długość linii 

1000m 
szt. 26 

   

36.  Marker do opisu płyt CD 
czerwony, grubość linii 0,8-1,2 mm, długość 

linii 1000m 
szt. 7 

   

37.  Flamaster biurowy  zestaw 4 kolorów szt. 3 
   

38.  Kredki ołówkowe  zestaw 12 kolorów szt. 2 
   

39.  Zakreślacz żółty szerokość linii 2-5mm, ścięta końcówka szt. 70 
   

40.  Zakreślacz zielony                szerokość linii 2-5mm, ścięta końcówka szt. 57 
   

41.  Zakreślacz niebieski szerokość linii 2-5mm, ścięta końcówka szt. 41 
   

42.  Zakreślacz czerwony szerokość linii 2-5mm, ścięta końcówka szt. 44 
   

43.  Cienkopis czarny grubość linii 0,4mm      szt. 76 
   

44.  Cienkopis niebieski grubość linii 0,4mm      szt. 49 
   

45.  Cienkopis czerwony grubość linii 0,4mm      szt. 50 
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46.  Cienkopis zielony grubość linii 0,4mm      szt. 18 
   

47.  Cienkopis żółty grubość linii 0,4mm      szt. 36 
   

48.  Ołówek  rodzaj – HB nr 2 szt. 63 
   

49.  Ołówek automatyczny 0,5mm  
grubość 0,5mm, gumowy uchwyt, gumka do 

wymazywania 
szt. 25 

   

50.  Ołówek automatyczny 0,7mm 
grubość 0,7mm, gumowy uchwyt, gumka do 

wymazywania 
szt. 24 

   

51.  Gumka typu PENTEL 

do ołówka i kredek ołówkowych , polimerowe 

wykonane z PCV, min. 43 ×17,4×11,5; 

wykonana z PVC; nie zawiera szkodliwych 

substancji w tym metali ciężkich, gumka 

pakowana w kartonik i w folię, nie twardnieje 

i nie pęka z upływem czasu, miękka) 

szt. 42 

   

52.  Gumka techniczna techniczna do tuszu szt. 12 
   

53.  Korektor z pędzelkiem pojemność 20ml, szybkoschnący   szt. 17 
   

54.  Korektor w piórze  
pojemność 12ml, szybkoschnący, metalowa 

końcówka   
szt. 38 

   

55.  Linijka kreślarska 30cm przezroczysta szt. 22 
   

56.  Linijka kreślarska 50cm przezroczysta szt. 2 
   

57.  Ekierka z rantem do kreślenia duża wymiar 11 – 13 cm szt. 12 
   

58.  
Nożyczki biurowe o dł. ostrza 13,5 – 

15cm  
ostrze wykonane ze stali nierdzewnej szt. 8 

   

59.  Nożyczki biurowe o długości 16 – 18cm ostrze wykonane ze stali nierdzewnej szt. 17 
   

60.  Zakładki indeksujące        
wymiar 20x50 mm, różne kolory, w bloczku 

4x50 kartek 
bl. 51 

   

61.  Karteczki samoprzylepne       38x51mm żółte, bloczek 100 kartek  bl. 99 
   

62.  Karteczki samoprzylepne       51x75mm  żółte, bloczek 100 kartek bl. 100 
   

63.  Karteczki samoprzylepne       76x76 mm żółte, bloczek 100 kartek bl. 140 
   

64.  
Karteczki samoprzylepne       76x102 

mm 
żółte, bloczek 100 kartek bl. 56 

   



 5 

65.  Kostka kartek 
wymiar (mm) 80x80x35, biała, klejone 

wzdłuż jednego boku, około 400 kartek 
szt. 63 

   

66.  Zszywacz biurowy na zszywki nr 10 
niewielkie rozmiary, elementy konstrukcyjne 

wykonane z metalu pozostałe z plastiku 
szt. 10 

   

67.  Zszywacz biurowy min. 15 kartek  
na zszywki 24/6, 26/6 metalowy z 

wykończeniem z tworzyw sztucznych 
szt. 3 

   

68.  Zszywacz biurowy min. 30 kartek 
na zszywki 24/6, 26/6 metalowy z 

wykończeniem z tworzyw sztucznych 
szt. 11 

   

69.  Rozszywacz  do zszywek 24/6, 26/6 szt. 11 
   

70.  Zszywki 24/6  opakowanie 1000 sztuk op. 144 
   

71.  Zszywki 24/8  opakowanie 1000 sztuk op. 73 
   

72.  Zszywki Nr 10 opakowanie 1000 sztuk op. 63 
   

73.  Spinacze 28 mm op.100szt 
długość 28mm, metalowy, owalny, 

opakowanie 100 szt. 
op. 36 

   

74.  Spinacze 33 mm op.100szt 
długość 33mm, metalowy, owalny, 

opakowanie 100 szt. 
op. 55 

   

75.  Spinacze 50 mm op.100szt. 
długość 50mm, metalowy, owalny, 

opakowanie 100 szt. 
op. 54 

   

76.  Klipsy biurowe 19mm  metalowe, opakowanie 12 sztuk op. 52 
   

77.  Klipsy biurowe 32mm  metalowe, opakowanie 12 sztuk op. 44 
   

78.  Dziurkacz min. 25 kartek  
części konstrukcyjne wykonane z metalu, z 

ogranicznik formatu 
szt. 2 

   

79.  Dziurkacz min. 40 kartek  
części konstrukcyjne wykonane z metalu, z 

ogranicznik formatu 
szt. 7 

   

80.  Segregator A4 75-80mm  

z dolnym okuciem metal. oklejony folią 

polipropylenową, zielone, niebieskie, 

czerwone 

szt. 427 

   

81.  Segregator A4 40-50mm 

z dolnym okuciem metal. oklejony folią 

polipropylenową, zielone, niebieskie, 

czerwone 

szt. 104 

   

82.  Przekładki do segregatora  A4 opakowanie, 10 kart, różne kolory  op. 28 
   

83.  Płyty CD-R  

700MB, opakowanie 10 sztuk, Posiadające 

trwała powierzchnię zabezpieczającą extra 

protection  lub AZO,VERBATIM 

op. 158 
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84.  Płyty CD-RW  

700MB, opakowanie 10 sztuk, Posiadające 

trwała powierzchnię zabezpieczającą extra 

protection  lub AZO, VERBATIM 

op. 29 

   

85.  Płyty DVD R+  

4,7 GB, posiadające trwałą powierzchnię 

zabezpieczającą extra protection lub AZO , 

kżda płyta w osobnym opakowaniu slim, 

VERBATIM 

szt. 439 

   

86.  Pudełko na dysk CD-R  plastikowe, typu SLIM szt. 1 
   

87.  Koperta na CD  biała, z okienkiem szt. 400 
   

88.  Koszulki foliowe na płyty CD 
przezroczyste, wpinane do segregatora op./10 

szt. 
op. 125 

   

89.  Płyn i ściereczki do czyszczenia ekranu  opakowanie 125ml / 20szt. op. 14 
   

90.  
Pianka do czyszczenia obudowy 

komputera  
pojemność 400 ml szt. 21 

   

91.  Ściereczki do czyszczenia monitorów  w tubie, opakowanie 100 sztuk op. 14 
   

92.  Sprężone powietrze pojemność 400 ml szt. 16 
   

93.  Koszulki groszkowe A4  

typu Esselte, wykonane z miękiej, groszkowej 

folii polipropylenowej o grubości min. 46 

mic, multiperforacja, otwierana od góry, 

pakowana w folię, opakowanie 100 szt. 

op. 83 

   

94.  Koszulki groszkowe A5  
przezroczysta, groszkowa opakowanie 100 

sztuk 
op. 1 

   

95.  Ofertówka sztywna A4 

Przeźroczysta, typ z folii polipropylenowej. z 

wcięciem na palec, zaokrąglony prawy górny 

róg, typu Esselte, folia PVC, przód i tył 

twardy przeźroczysty, zgrzana w literę „L” 

szt. 900 

   

96.  Teczka wiązana A4  tekturowa, biała szt. 7370 
   

97.  Teczka wiązana A4  

tekturowa, biała, bezkwasowa typu BIGO, 

gramatura od 240 g/m² do 300 g/m²; pH 6-8,  

format min. 320x220 mm, materiał: 

bezkwasowy karton klasy GD , teczka 

zawiązywana tasiemką o dł. do 12 cm 

szt. 1350 

   

98.  Teczka A4 skrzydłowa  grzbiet 3 – 5cm szt. 8 
   

99.  Teczka A4 z gumką tekturowa, biała szt. 206 
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100.  Teczka wiązana A4 PCV różne kolory, przód przezroczysty szt. 8 
   

101.  
Teczka do akt osobowych typu INTRO-

SKIBA 

oprawa introligigatorska, twarda, sztywny 

grzbiet, wewnątrz 3 kartonowe przkekładki 

(A, B, C z tabelami) z metalowymi wąsami do 

wpisania dokumentów, pojemność teczki: od 

2,5 cm do 5 cm akt 

szt. 20 

   

102.  Skoroszyt z zawieszką  A4, tekturowy, biały szt. 30 
   

103.  Skoroszyt A4 oczkowy   A4, tekturowy, biały szt. 470 
   

104.  Skoroszyt A4 zwykły  A4, tekturowy, biały szt. 30 
   

105.  Skoroszyt plastikowy miękki 

A4, wąs metalowy, tylna okładka kolorowa, 

przednia przezroczysta, wysuwany pasek 

opisu 

szt. 51 

   

106.  Skoroszyt plastikowy wpinany 

A4, wąs metalowy, tylna okładka kolorowa, 

przednia przezroczysta, wysuwany pasek 

opisu 

szt. 268 

   

107.  Wąsy do skoroszytu długie  
opakowanie 25 sztuk, metalowy wąs, listewka 

dociskowa, dł. 297 mm 
op. 8 

   

108.  Wąsy do skoroszytu krótkie  
opakowanie 25 sztuk, metalowy wąs, listewka 

dociskowa 
op. 4 

   

109.  Taśma klejąca wąska 
wymiar 12mmx20m, przezroczysta, klej 

akrylowy 
szt. 49 

   

110.  Taśma klejąca szeroka 
wymiar 24mmx20m, przezroczysta, klej 

akrylowy 
szt. 53 

   

111.  Taśma klejąca typu Magic Scotch 
wymiar 19mm x 33m w pudełku, 

niewidoczna, usuwalna 
szt. 12 

   

112.  Taśma maskująca żółta wymiar 19mm x 40m szt. 14 
   

113.  Taśma pakowa  brązowa, wymiar 48 mm x 50 m szt. 21 
   

114.  Datownik samotuszujący  
wysokość czcionki 3,8-4mm, wg wzoru „rok-

miesiąc-dzień” 
szt. 6 

   

115.  Grafity 0,5 HB  opakowanie 12 szt. op. 13 
   

116.  Grafity 0,7 HB  opakowanie 12 szt. op. 11 
   

117.  Sznurek jutowy  długość 250m szt. 2 
   

118.  Dratwa (szpagat)  długość 250m, szara, nabłyszczana,  szt. 13 
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119.  Tasiemka bawełniana wymiar 5mm x 500m szt. 13 
   

120.  Kalka techniczna A4  opakowanie 500 arkuszy op. 1 
   

121.  Kalka techniczna A3  opakowanie 250 arkuszy op. 3 
   

122.  Pinezki do tablic beczułki, opakowanie 30 sztuk op. 17 
   

123.  Pinezki srebrne  opakowanie 50 sztuk op. 9 
   

124.  Klej w sztyfcie typu Pritt  

Min. 20 gr do klejenia fotografii, 

przeznaczony do papieru, tekstury, fotografii, 

nie brudzący, nie toksyczny, zmywalny wodą, 

bez rozpuszczalników 

szt. 151 

   

125.  Klej biurowy  pojemność 40-50ml szt. 6 
   

126.  Klej kulkowy  pojemność 30 ml, w płynie szt. 16 
   

127.  
Dziennik korespondencyjny sekretu / 

pionu  

format poziomy A4 w twardej oprawie, 

szerokie rubryki, do 200 stron, typu wyd. 

Akcydensowe,  

szt. 40 

   

128.  Temperówka  metalowa szt. 15 
   

129.  Zmywacz typu Labelcleine 
pojemność 125 ml, do zmywania hologramów 

i nalepek 
szt. 4 

   

130.  
Rapidograf Isograph typu "Rotring" 

0,18 mm 

wyposażony w zbiornik wielokrotnego 

napełniania 
szt. 2 

   

131.  
Rapidograf Isograph typu "Rotring" 

0,25 mm 

wyposażony w zbiornik wielokrotnego 

napełniania 
szt. 3 

   

132.  
Końcówka typu ISOGR "ROTRING" 

0,18 mm 
wykonana ze stali nierdzewnej szt. 3 

   

133.  
Końcówka typu ISOGR "ROTRING" 

0,25 mm 
wykonana ze stali nierdzewnej szt. 1 

   

134.  
Końcówka typu ISOGR "ROTRING" 

0,35 mm 
wykonana ze stali nierdzewnej szt. 1 

   

135.  Płyn do mycia rapidografów  typu Rotring pojemność 100 ml szt. 2 
   

136.  
Tusz biurowy do nasączania poduszek 

polimerowych i gumowych  

w butelce, z dozownikiem, zawiera wodę, 

gramatura do 25 ml czerwony, ISO 9001 
szt. 33 

   

137.  Tusz do stempli czarny   
pojemność min. 25 ml, z końcówką 

ułatwiającą nasączanie 
szt. 4 

   

138.  Notatnik / blok szkolny A4 100 kartek, kratka szt. 46 
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139.  Notatnik / blok szkolny A5 100 kartek, kratka szt. 30 
   

140.  Zeszyt A4 96 kartek twarda okładka, kratka szt. 30 
   

141.  Zeszyt A5 96 kartek twarda okładka, kratka szt. 32 
   

142.  Zeszyt A5 60 kartek miękka okładka, kratka szt. 4 
   

143.  Zeszyt A5 32 kartek miękka okładka, kratka szt. 2 
   

144.  Okładki do bindowania przód 
format A4, opak. 100 sztuk, 0,20 mm, 

przeźroczyste, bezbarwne  
op. 4 

   

145.  Okładki do bindowania tył 
format A4, opakowanie 100 sztuk, różne 

kolory, 250g/m2 
op. 4 

   

146.  Toner do drukarki HP LaserJet 1150  
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

2500 str. 
szt. 7 

   

147.  Toner do drukarki HP LaserJet 1160  
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

2500 str. 
szt. 13 

   

148.  Toner do drukarki HP LaserJet 1320 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

6000 str. 
szt. 29 

   

149.  Toner do drukarki HP LaserJet P2055d 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

6500 str. 
szt. 6 

   

150.  Toner do drukarki HP LaserJet P2055dn 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

6500 str. 
szt. 15 

   

151.  
Toner do drukarki HP Color LaserJet 

4700n czarny 

wydajność przy 5% pokryciu strony min.  

11000 str. 
szt. 5 

   

152.  
Toner do drukarki HP Color LaserJet 

4700n czerwony 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

10000 str. 
szt. 5 

   

153.  
Toner do drukarki HP Color LaserJet 

4700n niebieski 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

10000 str. 
szt. 5 

   

154.  
Toner do drukarki HP Color LaserJet 

4700n żółty 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

10000 str. 
szt. 5 

   

155.  Toner do drukarki LEXMARK T 640 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

21000 str. 
szt. 2 

   

156.  
Toner do drukarki SAMSUNG ML 

3051ND 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

8000 str. 
szt. 2 

   

157.  
Toner do drukark XEROX Laser Printer 

Phaser 3428  

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

8000 str. 
szt. 9 

   

158.  
Toner do drukarki Konica Minolta 

Magicolor 4695MF czarny 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

8000 str. 
szt. 3 

   

159.  
Toner do drukarki Konica Minolta 

Magicolor 4695MF niebieski 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

8000 str. 
szt. 3 
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160.  
Toner do drukarki Konica Minolta 

Magicolor 4695MF czerwony 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

8000 str. 
szt. 3 

   

161.  
Toner do drukarki Konica Minolta 

Magicolor 4695MF żółty 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

8000 str. 
szt. 3 

   

162.  

Jednostka tworzenia obrazu (bęben) do 

drukarki Konica Minolta Magicolor 

4695MF czarny 

wydajność min. 30000 str. szt. 2 

   

163.  

Jednostka tworzenia obrazu (bęben) do 

drukarki Konica Minolta Magicolor 

4695MF niebieski 

wydajność min. 30000 str. szt. 2 

   

164.  

Jednostka tworzenia obrazu (bęben) do 

drukarki Konica Minolta Magicolor 

4695MF czerwony 

wydajność min. 30000 str. szt. 2 

   

165.  

Jednostka tworzenia obrazu (bęben) do 

drukarki Konica Minolta Magicolor 

4695MF żółty 

wydajność min. 30000 str. szt. 2 

   

166.  
Pojemnik na zużyty toner do drukarki 

Konica Minolta Magicolor 4695MF 
--------------------------- szt. 2 

   

167.  Toner do drukarki OKI B430d 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

7000 str. 
szt. 2 

   

168.  Toner do drukarki OKI B431d 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

3000 str. 
szt. 8 

   

169.  Toner do drukarki OKI C530DN czarny 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

5000 str. 
szt. 2 

   

170.  
Toner do drukarki OKI C530DN 

czerwony 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

5000 str. 
szt. 2 

   

171.  Toner do drukarki OKI C530DN żółty 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

5000 str. 
szt. 2 

   

172.  
Toner do drukarki OKI C530DN 

niebieski 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

5000 str. 
szt. 2 

   

173.  
Toner do FAX PANASONIC KX MB 

773 
wydajność min. 2000 str. szt. 2 

   

174.  
Toner do FAX PANASONIC KX MB 

783 
wydajność min.2000 str. szt. 2 

   

175.  
Rolka do  FAX PANASONIC KX-

F130B 
--------------------------- szt. 6 

   

176.  Rolka do  FAX PANASONIC KX-F700 --------------------------- szt. 2 
   

177.  Toner do kserokopiarki Canon iR 1605 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

7800 str. 
szt. 4 

   

178.  Toner do kserokopiarki Canon iR 2018 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

8300 str. 
szt. 18 
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179.  Toner do kserokopiarki Canon ir3225N 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

21000 str. 
szt. 5 

   

180.  
Toner do kserokopiarki KONICA 

MINOLTA bizhub 163 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

11000 str. 
szt. 5 

   

181.  Toner do drukarki OKI C5650 czarny  
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 8 

000 str. 
szt. 2 

   

182.  Toner do drukarki OKI C5650 żółty 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 2 

000 str. 
szt. 4 

   

183.  Toner do drukarki OKI C5650 niebieski 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 2 

000 str. 
szt. 4 

   

184.  Toner do drukarki OKI C5650 czerwony 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 2 

000 str. 
szt. 4 

   

185.  Tusz do drukarki HP   840c czarny  pojemność min. 25 ml szt. 3 
   

186.  Tusz do drukarki HP   840c kolor  pojemność min. 15 ml szt. 3 
   

187.  Tusz do drukarki HP   920c czarny  pojemność min. 25 ml szt. 6 
   

188.  Tusz do drukarki HP   920c kolor  pojemność min. 38 ml szt. 1 
   

189.  
Tusz do drukarki HP OfficeJet 7000 

czarny 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

1200 str. 
szt. 4 

   

190.  
Tusz do drukarki HP OfficeJet 7000 

niebieski 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 700 

str. 
szt. 4 

   

191.  
Tusz do drukarki HP OfficeJet 7000 

czerwony 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 700 

str. 
szt. 4 

   

192.  
Tusz do drukarki HP OfficeJet 7000 

żółty 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 700 

str. 
szt. 4 

   

193.  
Zestaw głowic drukujących do drukarki 

HP OfficeJet 7000 
--------------------------- kpl. 1 

   

194.  
Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro 

K7100 czarny  
pojemność min. 21 ml szt. 5 

   

195.  
Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro 

K7100 kolor  
pojemność min. 14 ml szt. 11 

   

196.  
Tusz do drukarki Canon Pixma ix 5000 

czarny 
pojemność min. 26 ml szt. 4 

   

197.  
Tusz do drukarki Canon Pixma ix 5000 

niebieski 
pojemność min. 13 ml szt. 4 

   

198.  
Tusz do drukarki Canon Pixma ix 5000 

czerwony 
pojemność min. 13 ml szt. 4 

   

199.  
Tusz do drukarki Canon Pixma ix 5000 

żółty 
pojemność min. 13 ml szt. 4 

   



 12 

200.  
Tusz do drukarki Canon ipF 710 

niebieski 
pojemność min. 130 ml szt. 4 

   

201.  
Tusz do drukarki Canon ipF 710 

czerwony  
pojemność min. 130 ml szt. 4 

   

202.  Tusz do drukarki Canon ipF 710 żółty  pojemność min. 130 ml szt. 4 
   

203.  
Tusz do drukarki Canon ipF 710 czarny 

BK 
pojemność min. 130 ml szt. 7 

   

204.  
Tusz do drukarki Canon ipF 710 czarny 

MBK 
pojemność min. 130 ml szt. 12 

   

205.  Tusz do OCE CS2436 MBK czarny pojemność min 130 ml szt. 12 
   

206.  Tusz do OCE CS2436 BK czarny pojemność min 130 ml szt. 7 
   

207.  Tusz do OCE CS2436 C niebieski pojemność min 130 ml szt. 4 
   

208.  Tusz do OCE CS2436 M czerwony pojemność min 130 ml szt. 4 
   

209.  Tusz do OCE CS2436 Y żółty pojemność min 130 ml szt. 4 
   

210.  Polecenie księgowania  
PK, wymiar A4, samokopiujące, bloczek 80 

kartek 
bl. 3 

   

211.  Polecenie księgowania  
PK, wymiar A5, samokopiujące, bloczek 80 

kartek 
bl. 4 

   

212.  Polecenie księgowania PK, wymiar A5,  niekopiujące bl. 20 
   

213.  Polecenie księgowania PK, wymiar A4,  niekopiujące bl. 15 
   

214.  
Druk polecenia przelewu/wpłata 

gotówkowa  
4 odcinki bl. 5 

   

215.  Druk umowa - zlecenie z rachunkiem wymiar A4, samokopiujące, typu Stolgraf bl. 2 
   

216.  Druk umowy o dzieło z rachunkiem wymiar A4, samokopiujące, typu Stolgraf bl. 2 
   

217.  
Polecenie wyjazdu służbowego 

(delegacje) 
wymiar A5, offset, typu Stolgraf bl. 10 

   

218.  Zwrotne potwierdzenia odbioru Offset bl. 172 
   

219.  Tablica korkowa  wymiar 40x60cm, ramka drewniana szt. 3 
   

220.  Pudełko archiwizacyjne A4 grzbiet   grzbiet  8-10 cm   szt. 50 
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221.  Kalkulator biurowy 8 pozycji zasilany słonecznie, wyświetlacz LCD szt. 2 
   

222.  Kalkulator biurowy 12 pozycji 
uchylny wyświetlacz, zaokrąglanie wyniku, 

podwójne zasil. 
szt. 3 

   

223.  Rolka barwiąca  do kalkulatora CITIZEN Cx-130/123 szt. 27 
   

224.  Rolki kasowe  
57x25m, do kalkulatora CITIZEN Cx-

130/123, opakowanie 10szt 
op. 2 

   

225.  Worki na śmieci 160 litrów   opakowanie 20 sztuk op. 15 
   

226.  
Tusz do drukarki HP Business Inkjet 

1000 czarny 
pojemność min 69 ml szt. 4 

   

227.  
Tusz do drukarki HP Business Inkjet 

1000 magenta 
pojemność min 28 ml szt. 3 

   

228.  
Tusz do drukarki HP Business Inkjet 

1000 cyan 
pojemność min 28 ml szt. 3 

   

229.  
Tusz do drukarki HP Business Inkjet 

1000 yellow 
pojemność min 28 ml szt. 3 

   

230.  Folia do laminarki 
format A4, błyszcząca, 100 mic, typu Cristal 

opakowanie 100 szt. 
op. 15 

   

231.  Pudło archiwalne bezkwasowe  wym. ok. 350/260/110 mm szt. 20 
   

232.  
Bęben światłoczuły do drukarki OKI 

C530dn 
wydajność około 20.000 stron szt. 1 

   

233.  
Toner do drukarki HP LaserJet 1536dnf 

MFP 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

2100 stron 
szt. 5 

   

234.  Toner do drukarki Xerox Phaser 3320 
wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

11000 stron 
szt. 3 

   

235.  
Toner do drukarki Xerox WorkCentre 

3550 

wydajność przy 5% pokryciu strony min. 

11000 stron 
szt. 3 

   

236.  
Toner do drukarki SAMSUNG Xpress 

M2825ND 
Pojemność zwiększona, wydajność 3000 stron szt. 3 

   

237.  
Toner do urzadzenia wielofunkcyjnego 

KYOCERA FS 1035MFP/DP 
Wydajność 7200 stron szt. 4 

   

238.  
Toner do urzadzenia wielofunkcyjnego 

KYOCERA FS-1135MFP 
Wydajność 7200 stron szt. 5 

   

239.  

Rolki do drukarki numerków MP-

PRINT2 systemu kolejkowego MULTI 

COUNTER 

 szt. 50 

   

240.  Tusz do drukarki Canon Pixma IP2700  czarny (PG-512) 15ml szt. 2 
   

241.  Tusz do drukarki Canon Pixma IP2700  kolorowy (CL-513) 13ml szt. 3 
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242.  Olej do konserwacji niszczarki  szt. 3 
   

243.  Podkładka na biurko duża  

wymiary min. 50 na 64 cm, przeźroczysta, 

wykonana z folii PCV , zaokrąglone rogi, 

antyposlizgowy spód, folia grubości max. 

2mm 

szt. 3 

   

244.  
Toner do kserokopiarki Xerox Work 

Centre 5330 
Wydajność 30.000 stron szt. 3 

   

245.  
Bęben do kserokopiarki Xerox Work 

Centre 5330 
 szt. 2 

   

246.  Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę format poziomy, A4 szt. 1 
   

247.  
Etykiety samoprzylepne bezkwasowe, 

wym. 105x57  
na formacie A4; op. 100 ark. op. 1 

   

248.  Teczka na dokumenty do podpisu 

okładka twarda, oprawiona w okleinę 

powleczoną PVC, grzbiet kryty, na okładce 

nadrukowany napis "Teczka do podpisu", 

blok z białego kartonu, zawiera do 10 kart z 2 

otworami. 

szt. 1 

   

249.  Podkładka pod mysz i nadgarstek żelowa szt. 3 
   

250.  Uchwyt na dokumenty  

mocowany jest do monitora, mocowany 

dowolnie po obu stronach monitora - posiada 

możliwość ustawienia kąta nachylenia, klips 

przytrzymujący do 50 stron formatu A4,  

wyposażona w przesuwna linijkę 

szt. 1 

   

251.  Toner do drukarki OKI B431dn Wydajność do 3.000 stron szt. 15 
   

252.  Taśma klejąca  dwustronna szt. 11 
   

253.  Papier ksero. A4  250g/m2  op.250 ark. Biały szt. 11 
   

254.  Folia do laminarki   Format A6 op. 100 szt  (111x154 mm ) szt. 10 
   

255.  Folia do laminarki  op. 100 szt. ( 60 x 95 mm) szt. 10 
   

256.  Ramka na dyplomy Drewniana, format A4 szt. 50 
   

257.  
Toner do drukarki XEROX WORK 

CENTRE 7220  
kolor czarny K, wydajność do 11 tyś .stron szt. 3 

   

258.  
Toner do drukarki XEROX WORK 

CENTRE 7220  
kolor czerwony M wydajność do 11 tyś .stron szt. 3 
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259.  
Toner do drukarki XEROX WORK 

CENTRE 7220  
kolor niebieski C, wydajność do 11 tyś .stron szt. 3 

   

260.  
Toner do drukarki XEROX WORK 

CENTRE 7220,  
kolor żółty Y, wydajność do 11 tyś .stron szt. 3 

   

261.  
Pojemnik na zużyty toner do drukarki 

Xerox WorkCentre 7220 
 szt. 2 

   

262.  
Taśma termiczna do drukarki ZEBRA 

GX 430t TM 

materiał: papier termiczny niepowlekany, klej: 

trwały, kolor: biały, szerokość: do 104 mm 

długość: od 38 mm do 55 mm, ilość na rolce: 

do 1790 szt, opakowanie zbiorcze - 12 rolek 

szt. 2 

   

263.  
Zestaw tuszy do drukarki HP office 

7612  
(błękit, purpurowy, żółty), pojemność XL szt. 5 

   

264.  Tusz do drukarki HP office 7612  pojemność XL, czarny szt. 4 
   

265.  Toner do drukarki LaserJet 1100  Wydajność do 2.500 stron szt. 2 
   

266.  Tusz d drukarki HP 710 c ,  kolor tuszu czarny szt. 3 
   

267.  
Rejestr wniosków o pozwolenie na 

budowę  
Format poziomy, A4 szt. 1 

   

268.  Toner do Xerox WorkCentre 3615,  wydajność do 15 tyś. kopii szt. 4 
   

269.  Bęben do Xerox WorkCentre 3615  szt. 2 
   

270.  Toner do faxu Panasonic KX-MB2030 Wydajność: około 2.000 stron szt. 5 
   

271.  Bęben do Faxu Panasonic KX-MB2030  szt. 3 
   

272.  
Żel typu Domestos do toalet usuwający 

kamień  

poj. min. 750 ml, zawiera kwas solny min. 

8g/100g, <5% niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, kationowe środki 

powierzchniowo czynne, substancja 

zapachowa, 

szt. 33 

   

273.  
Kostka toaletowa typu Domestos z 

koszyczkiem 

min. 40g, Składniki: >30% anionowe środki 

powierzchniowo czynne, 5-15% kompozycja 

zapachowa, <5% fosforany, dwufazowa 

szt. 99 

   

274.  
Proszek do czyszczenia powierzchni 

typu Ajax 

zapach cytrynowy, pH 8,5 -11 ; pojemność 

min. 500g; nie rysuje czyszczonych 

powierzchni, usuwa ciężkie zabrudzenia i 

kamień 

szt. 18 

   

275.  Mydło szare kostka   200g, +/- 10 g szt. 18 
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276.  Mydło do mycia rąk   w płynie z aloesem poj. min. 5 l, pH 5,5 - 7 op. 30 
   

277.  Papier toaletowy typu MOLA na rolce 
trzywarstwowy, gofrowany,  idealnie biały , z 

podziałem na listki dł. min. 25 m/rolka 
szt. 5000 

   

278.  Płyn do mycia naczyń typu PUR 

poj. min. 1l, 5-15% anionowych środków 

powierzchniowo czynnych, 5-15% środków 

amfoterycznych powierzchniowo czynnych 

szt. 15 

   

279.  Płyn do mycia naczyń  typu LUDWIK 

poj. min. 5 l, 5-15% anionowych środków 

powierzchniowo czynnych, 5-15% środków 

amfoterycznych powierzchniowo czynnych 

szt. 8 

   

280.  Płyn do mycia szyb typu CLIN 

z alkoholem, amoniakiem , zapach cytrynowy, 

poj.min.750ml, anionowe środki 

powierzchniowo czynne powyżej 5%  

szt. 33 

   

281.  
Preparat do mycia powierzchni 

sanitarnych typu Mediclean, 

poj. min. 1l; pH 1-2,5; przeznaczony do 

czyszczenia umywalek, muszli klozetowych, 

pisuarów, 

szt. 33 

   

282.  
Płyn do mycia podłóg do wszystkich 

powierzchni  

zapach kwiatowy , poj. min. 5 l, środki 

powierzchniowo czynne powyżej 5%, 

zawartość mydła poniżej 5% 

szt. 2 

   

283.  Ręczniki papierowe typu LineaTrade 

białe, celuloza 100%, składane, 

dwuwarstwowe, gramatura 2x20g/m2 , 

op./200 listków, wym. 23 x 25 cm 

op. 3300 

   

284.  Ściereczka do kurzu  z mikrofibry wym. min.30 x 30 cm szt. 39 
   

285.  Ściereczka do szyb  z mikrofibry wym. min.  40 x 30 cm szt. 12 
   

286.  Ścierka do podłogi  z mikrofibry wym. minimum 50x60cm szt. 81 
   

287.  Worki na śmieci 120 l 
grubość 40 mikronów - rolka/min.25szt, 

mocne, typu Jan Niezbędny 
rolka 24 

   

288.  Worki na śmieci 35 l  
grubość 35 mikronów - rolka/min. 30szt, 

mocne, typu Jan Niezbędny 
rolka 180 

   

289.  Worki na śmieci 60l  
grubość 35 mikronów rolka/min.20szt., 

mocne, typu Jan Niezbędny 
rolka 200 

   

290.  Worki na śmieci 15-20 l 
grubość 35 mikronów - rolka/ min.20szt., 

mocne, typu Jan Niezbędny 
rolka 12 

   

291.  Tabletki do zmywarek typu Finish 

Op. min. 56 szt., niejonowe środki 

powierzchniowo czynne poniżej 5%, 

fosforany 15-30% , wybielacz na bazie tlenu 

5-15%, polikarboksylany,  fosfoniany 

szt. 6 

   

292.  Sól ochronna do zmywarek 
zawierająca chlorek sodu, ilość fosforanów 

min.15 %,  op. min. 1,5kg 
szt. 4 
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293.  Gąbka kuchenna  
dwustronna do mycia naczyń wym. 9x7x 3 

cm,  op./ 5 szt. 
szt. 4 

   

294.  Płyn do czyszczenia łazienek typu CIF spray op. min. 750ml, pH min. 1-3 szt. 21 
   

295.  Odkamieniacz do czajników op./ min. 50 g szt. 30 
   

296.  Krem ochronny do rąk glicerynowo-rumiankowy op./ min. 100 ml szt. 70 
   

297.  Pasta do mycia rąk BHP op./ min. 500 g szt. 5 
   

298.  Miotła do zamiatania podłóg  
z włosia minimum dł. 35cm szer. 10cm wys. 

7cm, długość trzonka  115-125 cm 
szt. 5 

   

299.  Wiadro plastikowe  okrągłe, pojemność 10l szt. 5 
   

300.  Worki do odkurzacza typu Aqua  typu "Optimum O02" szt. 10 
   

301.  Zmiotka z szufelką plastikowa   
Zmiotka dł./min. 26 cm z nylonowym 

włosiem, szufelka dł. /min. 30 cm 
szt. 5 

   

302.  Szczotka do czyszczenia WC   plastikowa z pojemnikiem szt. 10 
   

303.  
Ściereczki bawełniane do wycierania 

naczyń  
wymiary: min. 50 x 65 cm szt. 10 

   

304.  Ręcznik frotte  wymiary: min. 70 x 140 cm szt. 1 
   

305.  
Zestaw: mop obrotowy (rotacyjny) z 

wiadrem z mechanizmem odwirującym  

końcówka mopa: gruby i chłonny wkład z 

mikrofibry z możliwością prania w pralce, 

mocowany na rzep, obrót o 360 stopni; kij 

teleskopowy z mechanizmem obrotowym; 

wiadro o pojemność min. 10l wyposażone w 

pedał odwirowujący brudna wodę, mop 

nadaje się do czyszczenia wszystkich 

powierzchni 

szt. 3 

   

306.  Wkład do mopa obrotowego 

końcówka przystosowana do mopa 

rotacyjnego, wykonana z mikrofibry , 

mocowana na rzep z możliwością prania w 

pralce 

szt. 15 

   

307.  Ręczniki kuchenne białe 

jednorazowe, 100% celulozy, dwuwarstwowe, 

2 rolki w op. , z podziałem na listki, 

gramatura 20g/m², min. 50 listków rolce, dł. 

rolki min. 10 m 

szt. 50 
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308.  Rękawice ochronne gumowe, para 

chemoodporne, wykonane z naturalnego 

lateksu 100%, bezpudrowe, wewnątrz 

wyściółka bawełniana, oburęczne, posiadają 

atest PZH 

szt. 90 

   

309.  Rękawice robocze  

wykonane z dzianiny bawełnianej (100% 

bawełna), podwójnie powlekane gumą na 

dłoni i końcówkach palców, zakończone 

długim ściągaczem, oburęczne 

szt. 30 

   

310.  Rękawice antyalergiczne,  bezpudrowe, op. 10 par szt. 3 
   

311.  Rękawice bawełniane kolor biały, do 5% lycry, oburęczne szt. 10 
   

312.  
Środek do ochrony i nabłyszczania 

podłoży z PCV i linoleum  
op. min. 5l, wydajność min. 60m

2
/litr szt. 2 

   

313.  
Spray czyszczący do stali nierdzewnej 

typu CIF,  
opakowanie min. 500ml, nieperfumowany szt. 4 

   

314.  

Wkład do automatycznego odświeżacza 

powietrza z czujnikiem ruchu BRISE 

Sense & Spray ,  

poj. min. 18 ml szt. 20 

   

 
 

     
   

     

  
 

 

 

.................................................................. 
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 


