Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Lp.

Przedmiot
zamówienia/ nazwa
produktu

Opis

Ilość/
jednostka
miary

Cena
jednostkowa
brutto
[PLN]

Wartość
brutto
[PLN]
[poz. 4 x poz. 5]

1

2

3

4

1.

Segregator

Segregator z mechanizmem
dźwigowym. Oklejony na zewnątrz
poliolefiną, wewnątrz papierem;
dwustronna etykieta na grzbiecie oraz
otwór na palec; na dolnych krawędziach
metalowe okucia; dwa otwory na
przedniej okładce utrzymujące segregator
w zamknięciu; szerokość grzbietu: min.
75 mm; kolor: niebieski

20 szt.

2.

Koszulki

Koszulki na dokumenty wykonane z
miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej;
krystaliczne, przeźroczyste; rozcięte na
górze; antyelektrostatyczne; do
zastosowania dla dokumentów w
formacie A4; pasujące do wpięcia do
każdego segregatora A4); min. 50 mic.,
opakowanie zawierające min. 100 szt.

6
opakowań

3.

Teczka

Teczka lakierowana z gumką na
dokumenty o formacie A4 – wykonana z
mocnego, barwionego i lakierowanego z
jednej strony kartonu – z mocną gumką i
trzema zakładkami chroniącymi
dokumenty przed wypadaniem. Kolor:
niebieski

20 szt.

4.

Papier

Papier KSERO biały format: A4;
gramatura: 80 g/m2; białość: CIE 153

20 ryz

5.

Papier

Papier KSERO kolorowy format: A4 ;
gramatura: 80 g/m2; mix intensywny; ok.
100 arkuszy w opakowaniu

10 ryz

6.

Przekładki do
segregatora

Przekładki do segregatora o wym. 240 x
105 mm wykonane z kolorowego

6 kpl.

5

6

kartonu; kolor: mix kolorów.

7.

Długopis

Długopis żelowy z wymiennym wkładem
żelowym, grubość linii: 0,3 mm.
Kolor: niebieski

10 szt.

8.

Długopis

Długopis żelowy z wymiennym wkładem
żelowym, grubość linii: 0,3 mm.
Kolor: czarny

10 szt.

9.

Długopis

Długopis żelowy z wymiennym wkładem
żelowym, grubość linii: 0,3 mm.
Kolor: czerwony

10 szt.

10.

Zakreślacz

Zakreślacz do znaczenia tekstu na
każdym rodzaju papieru, nietoksyczny
tusz; nie rozmazujący się . Grubość linii
pisania: 2 -5 mm. Kolor: żółty

10 szt.

11.

Korektor

Korektor na taśmie 4,2mm/10m. Do
wszystkich rodzajów papieru.

6 szt.

12.

Skoroszyt

Skoroszyt zawieszany do segregatora
sztywny A4; przednia okładka
przeźroczysta, druga kolorowa;
wykonany z mocnego i sztywnego PCV;
wyposażony w papierowy, wysuwany
pasek do opisów; wyposażony w boczną
perforację umożliwiającą wpięcie do
segregatora. Kolor: niebieski.

30 szt.

13.

Koperta

Koperta samoklejąca z paskiem , kolor:
biały; format: C6

500 szt.

14.

Kretki ołówkowe

Kretki ołówkowe w drewnianej oprawie
bambino lub równoważne. Komplet
powinien zawierać min. 24 kolorowe
kredki.

20 kpl.

15.

Kredki świecowe

Kredki świecowe bambino lub
równoważne. Komplet powinien
zawierać min. 12 kolorów.

20 kpl.

16.

Klej

Klej w sztyfcie AMOR lub równoważny.
Bezbarwny i bezwonny; zmywalny i
niebrudzący, zawierający PVP, nie
zawierające kwasów ani

10 szt.

rozpuszczalników; przeznaczony do
papieru , fotografii, tektury i tkaniny;
zgodny z normami ASTM oraz CE.
Rodzaj: 35 g

17.

Flamastry

Flamastry zmywalne, łatwe do usunięcia
ze skóry i tkanin za pomocą wody i
mydła, średnia końcówka min. 2.8 mm,
wentylowana skuwka, tusz na bazie
wody do rysowania i kolorowania.
Komplet powinien zawierać min. 12
flamastrów.

18.

Tusze

Tusz czarny do urządzenia
wielofunkcyjnego HP Deskjet F 4180

5 szt.

19.

Tusze

Tusz kolorowy do urządzenia
wielofunkcyjnego HP Deskjet F 4180

5 szt.

20.

Zeszyt

Zeszyt w twardej laminowanej oprawie;
grzbiet szyto-klejony; liniatura: kratka;
oznaczone marginesy; wewnątrz gładki
biały papier; format A4 ok. 96 kartek.

10 szt.

21.

Kostki samoprzylepne

Papier z nałożonym klejem , umożliwia
przyklejenie do różnego rodzaju papieru,
po odklejeniu nie zostawia śladu, wymiar
75 x 75 mm, ilość kartek: ok. 240 szt.

6
opakowań

20 kpl.

RAZEM:

Słownie: ……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………, dnia ……………..
Miejscowość

…………………………………………..
Podpis Dostawcy

