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ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok  

 
CENA 

JEDNOSTKOWA W 
ZŁOTYCH  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

NETTO 
 

BRUTTO 
 

 
PRZEWIDYWANA 
ILOŚĆ ZAKUPU 

W LATACH 
2016/2017 

 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

ZAKUPU W 
ZŁOTYCH 

Brulion A - 4 w kratk ę 96 - 
kartkowy, twarda lakierowana 

oprawa 

  20 szt.  

Zeszyt A - 4 w kratk ę 96 - 
kartkowy, kartonowa okładka 

  10 szt.  

Brulion A - 5 w kratk ę 96 - 
kartkowy, twarda lakierowana 

oprawa 

  10 szt.  

Zeszyt A - 5 w kratk ę 32 - 
kartkowy, kartonowa okładka 

  20 szt.  

Kołozeszyt A - 4 w kratk ę 80 - 
kartkowy, lakierowana okładka 

  10 szt.  

Zeszyt A - 5 w kratk ę 60 - 
kartkowy, kartonowa okładka 

  20 szt.  

Blok biurowy A - 4 w   kratkę 
96- kartkowy 

   
12 szt. 

 

Cienkopis  - plastikowy , 
gorszej  jakości, różne kolory. 
Cienkopis - dobrej jako ści , 
metalowa końcówka, różne 

kolory, wentylowana skówka, 
gr.pisania 0,4 mm 

 
 

 
 

 
• 20 szt. 
• 30 szt. 
• 20 szt. 
• 30 szt. 

 

 
 

Naboje Waterman/8 
NIEBIESKIE (8 sztuk w 

opakowaniu) 

  8 op.  

Długopis – średniej jako ści,  
gumowy ergonomiczny uchwyt, 

  50 szt.  



wymienny wkład 

Długopis – jednorazowy 
średni  

  100 szt.  

Długopis – dobrej jako ści          20 szt.  

Wkład do długopisów    50 szt.  

Ołówek HB z gumk ą   100 szt.  

Okładki do dyplomu   20 szt.  

Marker pernamentny  
szybkoschnący, nieblaknący, 
wodoodporny tusz, z okrągłą 
końcówka pisania o gr. 3 mm 

  15 szt.  

Marker do płyt CD  
szybkoschnący, nieblaknący, 
wodoodporny tusz, gr. pisania 

do 1 mm 

  15 szt.  

Zakreślacz  
wysoka intensywność kolorów 

fluoroscencyjnych, 
obudowa w kolorze tuszu, 

duża odporność na 
wysychanie, zakończony ściętą 

końcówką 
• żółty 

• niebieski 
• zielony 
• różowy 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• 20 szt. 
• 20 szt. 
• 20 szt. 
• 20 szt. 
• 20 szt. 

 



• pomarańczowy 

Płyta DVD - R  
do jednokrotnego zapisu 4.7 

GB lub 120 minut video, 
pakowana w kopercie 

  30 szt.  

Płyta CD - R  
do jednokrotnego zapisu 700 

MB lub 80 minut audio, 
pakowana 
w kopercie 

 
 

 
 

30 szt.  

Gumka do mazania  
miękka, do ołówka, biała, 
ściera precyzyjnie i czysto 

 
 
 

 
 
 

50 szt.  

Klej w sztyfcie do klejenia 
papieru, kartonu, usuwalny za 

pomocą wody bezwonny, 
niebrudzący – 15 g 

 
 
 
 

 
 

 
 

100 szt.  

Klej w płynie 50 ml 
z odkręcaną końcówką, 
plastikową podstawką, 
przezroczysty korpus 

  20 szt.  

Koperta biała C-6 114x162 
mm - samoprzylepna 

 
 

 
 

1000 szt.  

Koperta biała C-
5 162x229mm  - 
samoprzylepna 

 
 

 
 

600 szt.  

Koperta biała  C-4   
229x324mm - samoprzylepna 

 
 

 
 

600 szt.  

Koperta biała DL  110 × 
220mm - samoprzylepne 

  14000 szt.  

Korektor w płynie  
na bazie wody, dobrze kryjący, 

bezzapachowy, 
szybkoschnący, z gąbką do 

korygowania 

 
 

 
 

40 szt.  



Korektor w ta śmie  – mysz  
wysoka jakość, ergonomiczna 

obudowa, suchy system  
korekcji, szerokość taśmy 5 

mm 

 
 
 
 

 
 
 
 

40 szt.  

Kostka karteczek  
85x85 mm, do notatek 

klejona z jednego boku 

  100 szt.  

Obwoluta foliowa A4 
(op. 100 szt.) 

groszkowa koszulka na 
dokumenty wykonana z folii 
PCV, otwarta na górze ze 

wzmocnionym dziurkowanym 
brzegiem, grubość 50 mic. 

 
 
 

 
 
 

50 op.  

Kalkulator  
Duży wyświetlacz, 

zaokrąglanie wyników, klawisz 
cofania, podwójnego zera, 

klasyczne liczenie procentów, 
plastikowe klawisze 

  5 szt.  

Dziurkacz  
mały, metalowy dziurkowanie 

do 25 kartek  

  5 szt.  

Dziurkacz  
Metalowy, dziurkowanie do 40 

kartek, posiadaj ący 
ogranicznik formatu A4  

   
5 szt. 

 

Zszywacz  
Zszywanie do 30 kartek 
Wykonany z tworzywa 

sztucznego z metalowymi 
częściami 

  5 szt.  

Rolki faxowe 210 x 30, 
wykonane z papieru 

termoczułego 
o gramaturze 55 g/ m² 

 
 

 
 

60 szt.  



Papier biurowy A - 4, 
gramatura 80 g/ m², białość 

CIE 161, pakowany po 500 szt. 

  500 ryz  

Papier biurowy A-3, 
gramatura 80 g/ m², białość 

CIE 161, pakowany po 500 szt. 

 
 
 

 
 

 

10 ryz.  

Bloczki z karteczek  
samoprzylepne, po 100 
karteczek w bloczku, w 

rozmiarze 76x76, w różnych 
kolorach 

 
 

 
 

100 szt.  

Segregator  50 mm  
grzbiet A - 4 z 

mechanizmem dźwigniowym, 
wykonanym z grubego kartonu, 

na grzbiecie wzmocniony 
otwór na palec, dolne 

krawędzie wzmocnione 
okuciami 

 
 
 

 
 

70 szt.  

Segregator 70 mm  
grzbiet A - 4 z 

mechanizmem dźwigniowym, 
wykonanym z grubego kartonu, 

na grzbiecie wzmocniony, 
otwór na palec, dolne 

krawędzie wzmocnione 
okuciem 

 
 

 

 
 

100 szt.  

Skoroszyt zaciskowy  
A-4, pojemność do 30 kartek, 

przezroczysta przednia 
okładka, kolorowa tylnia 

 
 
 
 

 
 
 

50 szt.  

Skoroszyt wpinany  
format A4 z przezroczystą 

przednią okładką i tylną (trzeba 
zaznaczyć czy twarda okładka 

czy miękka groszkowa) 
w różnych kolorach wykonany 

z foli PCV, z oczkami z 

 
 
 
 

 
 
 

300 szt.  



możliwością wpięcia do 
segregatora, pasek do opisu 

zawartości 

Skoroszyt oczkowy A-4 z 
białej tektury ok 275 g/m², 

oczko metalowe 

 
 

 

 
 

500 szt.  

Skoroszyt oczkowy A-4 z 
białej tektury ok. 275 g/m², 

przód obcięty 

 
 
 

 
 

300 szt.  

Teczka na gumk ę, wykonana 
z mocnego barwionego i 

laminowanego z 1 str. kartonu 
ok. 350 g/m², format A4, w 

opakowaniu po 50 szt. 

 
 
 

 
 

20 szt.  

Teczka wi ązana biała, 
format A - 4, wykonana z białej 

tektury ok. 350 g/m², w 
opakowaniu po 50 szt. 

 
 
 

 
 

 
 
 

1200 szt.  

Teczka do akt osobowych  
format A - 4, twarda oprawa 

introligatorska, trzy 
zadrukowane wkłady A, B, C w 
formie skoroszytów (grubość 

minimum  25mm) 

 
 
 

 
 

10 szt.  

Księga korespondencyjna 
format A-4, oprawa 

introligatorska, ilość kartek- 96 

 
 
 

 
 

 
10 szt. 

 

Spinacze biurowe  
o dł. 25 mm, 

pakowane po 100 szt. 

 
 

 
 

50 op.  

Spinacze biurowe  
o dł. 50 mm 

pakowane po 100 szt. 

  30 op.  

Zszywki biurowe  24/6  
pakowane po 1000 szt., 

 
 

 100 op.  



wykonane z wysokiej jakości 
stali, trwale zszywają 

Nożyczki o długości 21 cm, 
regulowana śruba z nakładką, 

plastikowy, wyprofilowany 
uchwyt, ostrze z nierdzewnej 

stali 

 
 

 
 

10 szt.  

Taśma klej ąca przezroczysta  
wytrzymała na zrywanie 

(szerokość 24 mm, 18 , czy 12) 

 
 

 
 

100 szt.  

Taśma pakowa  
polipropylenowa z klejem 

akrylowym, 
wytrzymała na zrywanie, 

brązowa, szer. 48mm/46 m 

  5 szt.  

Tusz do stempli  gumowych, 
bezolejowy, z końcówką 
ułatwiającą nasączanie 

poduszek, 
z nakrętką w kolorze tuszu poj. 

25 ml. 
• Kolor niebieski 

• Kolor czerwony 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• 7 szt. 
• 3 szt. 

 

Toner HP Laser Jet 1300 n -  
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

- org. 
- zam. 

 
 

 
 

10 szt. 
 

 

Toner HP Laser Jet 1300 - 
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

- org. 
- zam. 

  10 szt.  

Toner HP Laser Jet 1200 -  
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 

  15 szt.  



urządzenia 
- org. 
- zam. 

Toner HP Laser Jet P 1005 - 
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

- org. 
- zam. 

 
 
 

 
 
 

10 szt.  

Toner SAMSUNG ML 1640 - 
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

- org. 
- zam. 

 
 

 
 

10 szt.  

Toner HP 2055 -  
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

- org. 
- zam. 

 
 

 
 

16 szt.  

Toner HP 1606 dn - 
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

- org. 
- zam. 

  10 szt  

Toner HP Laser Jet 2055 - 
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

- org. 
- zam. 

  12 szt.  

Toner HP P1102 - odpowiedni 
ze względu na właściwą 
eksploatację urządzenia 

- org. 
- zam. 

  10 szt.  



Tusz HP Lasr Jet 2280- 
odpowiedni ze względu na 

właściwą eksploatację 
urządzenia 

• czarny 
- org. 

- zam. 
• kolorowy 

- org. 
- zam. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

14 szt. 
 
 

10 szt. 

 

Tusz HP 2515 - odpowiedni 
ze względu na właściwą 
eksploatację urządzenia 

• czarny 
- org. 

- zam. 
• kolorowy 

- org. 
- zam. 

   
 
 
 

20 szt. 
 
 

14 szt. 

 

Tusz HP 2000 - odpowiedni ze 
względu na właściwą 

eksploatację urządzenia 
• czarny 

- org. 
- zam. 

• kolorowy 
- org. 

- zam. 

   
 
 

10 szt. 
 
 

8 szt. 

 

Tusz HP 1515 - odpowiedni ze 
względu na właściwą 

eksploatację urządzenia 
•   czarny 

- org. 
           - zam. 
•  kolorowy 

- org. 
             - zam. 
  

   
 
 

15 szt. 
 
 

10 szt. 

 



Zszywacz metalowy – zszywa 
do 20 kartek, na zszywki 24/6 -  

firmy CENTRA 

   10 szt.  

Mechanizm skoroszytowy – 
wąsy wykonane z 
ekologicznego PP, z metalową 
blaszką. 4 dziurki umożliwiają 
wpięcie do segregatora. 

  100 szt.  

Zszywacz metalowy – 200 
kartek,  mocny – firmy LEITZ 

  3 szt.  

Gilotyna mieczowa – KOBRA 
RC 363 firmy ARGO  

  2 szt.  

Dziurkacz d źwigniowy, 
mocny 4 – otworowy 150 

kartek – firmy ARGO 

  2 szt.  

Obwoluta foliowa A4  -  
koszulka na dokumenty 

otwarta na górze ze 
wzmocnionym dziurkowanym 
brzegiem, grubość 105 mic. W 

kartonie 100 szt. – firmy 
ESSELTE 

  10 op.  

 
 

RAZEM 

 

 
 
 
 


