
Pieczątka oferenta

OFERTA

FORMULARZ CENOWY

Lp. Nazwa asortymentu Opis asortymentu. j.m.  Ilo ść 
Cena jednostkowa 

brutto

Warto ść brutto           
razem                    
( 5 x 6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Blok do flipcharta.                 58x83 cm, gładki,10 kart. szt. 4

2. Blok techniczny. Biały, format A4. szt. 2

3. Blok techniczny. Kolorowy, format A4. szt. 4

4. Blok biurowy. W kratkę, format A4,100 kartek. szt. 10

5. Blok biurowy. W kratkę, format A5, 100 kartek. szt. 10

6. Cienkopis.
Trwały tusz na bazie wody, suwak w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,4 mm, w
różnych kolorach, np.DONAU.

szt. 10

7. Długopis RB085 Penac .
Długopis automatyczny z wkładem wymiennym w kolorach: niebieski, czarny,
czerwony.

szt. 50

8.
Wkład do długopisu                                     

RB085 Penac.
Wkład w kolorach: niebieski, czarny, czerwony. szt. 5

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………………………………….REGON ……………………………………………………..

3. Zobowiązuję się realizować dostawę materiałów biurowych w zakresie uszczegółowionym w formularzu cenowym,przy zachowaniu stałych cen jednostkowych w okresie 1 roku 
trwania umowy.

2. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą cenową za cenę ogółem ……...(słownie:……………………..……………….. ) dla całości 
zamówienia, w tym podatek VAT ..% stanowi kwotę  (słownie: ………………………………..……….... ).

Załącznik nr 1.

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: -dostaw ę materiałów biurowych dla Karkonoskiej Pa ństwowej Szkoły Wy ższej w Jeleniej Górze przy 
ul.Lwóweckiej 18.

1.Dane dotyczące Wykonawcy:             Pełna nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………..

Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer sprawy: DAT-2601-2/18



9.
Długopis automatyczny                                              

PENTEL BK77
Z wymiennym wkładem, obudowa wykonana z bardzo mocnego tworzywa ABS, tusz
na bazie oleju, grubość linii pisania 0,7mm, niebieski.

szt. 50

10. Wkład do długopisu PENTEL BK77 Wkład w kolorze niebieskim . szt. 2

11.
Długopis automatyczny fioletowy                 

PENTEL KL 257-V.
Żelowy, z płynnym tuszem,odporny na działanie światła,wody oraz inych czynników
zewnętrznych, typu Dokument Pen, tusz szybkoschnący, w kolorze fioletowym.

szt. 30

12. Długopis żelowy.
Klasyczny, z wymiennym wkładem, szybkoschnący atrament żelowy, obudowa
wykonana z mocnego tworzywa ABS, średnica kulki 0,7 mm, grubość linii pisania 0,35
mm, z klipsem, w różnych kolorach, np.. PENAC Fx-3 Gel

szt. 20

13. Wkład do długopisu żelowego. Wkład do długopisu żelowego w różnych kolorach. szt. 2

14. Długopis na sprężynce.
Z wymiennym wkładem, podstawka przyklejana do podłoża, możliwość regulacji
nachylenia długopisu.

szt. 5

15. Wkład do długopisu na sprężynce. Wkład do długopisu, w kolorze niebieskim. szt. 5

16. Dziurkacz.
Klasyczny dziurkach biurowy, metalowy, podstawka nie rysuje biurka, rozstaw dziurek
80 mm, srednica otworu 5 mm, dziurkuje do 15 kartek, np. ESSELTE D15.

szt. 3

17. Dysk DVD-R/+R Dual Layer 8x

Dysk DVD-R i DVD+R,płyta Dual Layer charakteryzuje się prędkością zapisu 8 x i 
pojemnością 8,5 GBB. Płyty zapewniają stabilność nagrywania na najwyższym 
poziomie. Opakowanie zawiera 5 sztuk płyt DVD+R/-R Dual Layer. W nośniku 
używane są dwie warstwy nagrywalne.

opak. 2

18. Dysk Blue Ray BD-R
Pojemność 25GB, prędkość 6x

szt. 2

19. Dysk CD-R Klasy Verbatim, CD-R 700mb, 52x, w opakowaniu plastikowym. szt. 20

20. Dysk CD-R Klasy Verbatim, CD-R 700mb, 52x, opakowanie cakebox 10 szt. opak. 20

21. Dysk CD-RW Klasy Verbatim 700 mb, 8x-12x, opakowanie plastikowe szt. 10

22. Dysk DVD-R Klasy TDK lub Verbatim, +R -R, 4,7gb, 16x, opakowanie Cake Box 25 szt. opak. 10

23. Delegacja. Format A5, bloczek 80 kart.
szt.

5

24. Etykiety samoprzylepne Uniwersalne, inkjet, laser, ksero, format A4, opakowanie 100 arkuszy, np. EMERSON opak. 2

25. Folia do laminowania A4 Format A4/80 mic, opakowanie 100 szt.
opak.

2



26. Grafit do ołówka automatycznego.
Grafity polimerowe o podwyższonej wytrzymałości na złamanie, gama twardości:
3B,2B,B,HB,H,2H, grubość 0,5 mm, w opakowaniu 15 szt, np. LACO M200.

opak. 10

27. Gumka.
Gumka do ścierania wysokiej jakości, przeznaczona do wymazywania pisma ołówka,
jednolita biała, np. DONAU.

szt. 25

28. Korektor z gąbką.
Szybkoschnący, o dobrych właściwościach kryjących, pojemność 20 ml, np. typu TIPP-
EX RAPID

szt. 5

29. Korektor w piórze.
Z metalową końcówką, dobrze kryjący i szybko schnący płyn, koryguje tekst na
dowolnym papierze,pojemność 12 ml, np. DONAU.

szt. 5

30. Korektor w taśmie.
Taśma silikonowa, szybkoschnąca, z możliwością natychmiastowego pisania,
wytrzymała na zerwania, z mechanizmem regulacji naciągu taśmy, szerokość taśmy 5
mm, długość taśmy 6 m, np. PRITT ROLLER PEN.

szt. 10

31. Klipy do dokumentów. Wykonane ze sprężystego metalu, w rozmiarze 25 mm, w opakowaniu po 12 szt. opak. 8

32. Klipy do dokumentów. Wykonane ze sprężystego metalu, w rozmiarze 41 mm, w opakowaniu po 12 szt. opak. 6

33. Karton ozdobny A4.
Karton do druku wizytówek, zaproszeń, dyplomów i certyfikatów, w arkuszach A4 o
gramaturze 200-240 g/m2, w kolorach: marmurek piaskowy, brązowy, szary, popielaty,
zielony oraz acquerello biały i krem, opakowanie zawiera 20 arkuszy.

opak. 2

34. Koperta biała C6. Samoklejąca, o wymiarach 114x162 mm, w opakowaniu po 100 szt. opak. 50

35. Koperta biała DL.
Samoklejąca, o wymiarach 110x220 mm, z okienkiem lub bez okienka, w opakowaniu
po 100 szt.

opak. 15

36. Koperta biała C5. Samoklejąca, o wymiarach 162x229 mm,w opakowaniu po 50 szt. opak. 25

37. Koperta biała C4. Samoklejąca, o wymiarach 229x324 mm, w opakowaniu po  50 szt. opak. 20

38. Koperta biała B5. Samoklejąca, o wymiarach 250x176 mm, w opakowaniu po  50 szt. opak. 10

39.
Koperty E4 z rozszerzanymi bokami i 

spodem.
Wykonane z mocnego brązowego papieru o wyższej niż w zwykłych kopertach
gramaturze 150g, samoklejące, o rozmiarze 280x400x40 mm.

szt. 10

40.
Koperta z zabezpieczeniem 

powietrznym
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym, biała, samoklejąca, o wymiarach
"18"F/265x360 mm 

szt. 40

41. Koperta na CD. Powietrzna, samoklejąca, biała, o wymiarach wewn. 175x165 mm. szt. 10



42. Koperta na CD. Koperta na CD,zwykła,rozmiar 127x127 mm, z okienkiem. szt. 45

43. Kostka klejona. Kostka papierowa kolorowa, klejona wzdłuż jednego boku, rozm.85x85x35 mm. szt. 20

44. Klej w sztyfcie
Nietoksyczny, bezbarwny, bezwonny, niebrudzący, zmywalny, 35 g opakowanie-
AMOS GLUE STICK.

szt. 20

45. Karta drogowa Format A5,  bloczek 80 kart.
bl.

2

46. Kwitraiusz przychodowy Format A5, samokopiujący (oryginał + 1 kopia)
bl.

20

47. Linijka.                                  
Wykonana ze sztywnego profilu aluminiowego o szerokości 35 mm, posiada wkładkę
antypoślizgową, długości 30 cm.

szt. 10

48. Magnetyczne punkty mocujące Magnesy do przytwierdzania dokumentów, rozmiar 15 mm, opakowanie 10 szt. opak. 5

49. Marker olejowy.
Do każdej powierzchni, szybkoschnący, permanentny, wodoodporny, końcówka
okrągła 2,8 mm, w różnych kolorach, np.. DONAU  D-oil.

szt. 5

50. Marker do tablic suchościeralnych.
Odporny na wysychanie, tusz łatwy do ścierania, nietoksyczny, okrągła końcówka 4
mm, grubość linii pisania 2-4 mm, w różnych kolorach, np.. DONAU D-signer B.

szt. 10

51.
Markery do tablic suchościeralnych         

- zestaw
Zestaw czterech markerów suchościeralnych (jak w poz. nr 50) oraz gąbka do
ścierania

kpl. 20

52. Marker permanentny        
Z okrągłą końcówką o 2 mm linii pisania, przeznaczone do różnych powierzchni,
wodoodporny, nietoksyczny, duża odporność na wysychanie, różne kolory
np. DONAU D-signer U 

szt. 20

53. Marker CD/DVD. 
Do znakowania płyt CD/DVD, trwały na bazie alkoholu, nieścieralny oraz
wodoodporny, grubość lini pisania 0,5 - 1 mm, różne kolory np.Ico

szt. 30

54. Notes samoprzylepny. 100 kartek w żółtym kolorze, rozm.76x76 mm, np. DONAU ECO szt. 25

55. Notes samoprzylepny. 100 kartek w żółtym kolorze, rozm.51x76 mm., np. DONAU ECO szt. 70

56. Notes samoprzylepny. 100 kartek w żółtym kolorze, rozm.51x38 mm, np. DONAU ECO szt. 25

57. Nożyczki
Ze stali nierdzewnej, ergonomiczne, wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku,
długość nożyczek ok. 18 cm

szt. 5

58.
Okładka do termobindowania -                  

1,5 mm Szerokość grzbietu 1,5 mm,przód z przeźroczystej folii PCV,tył kartonowy,umożliwi 
oprawę dokumentów od 1-8 kartek opak.

6



59. Ofertówki (koszulki).
Okładka na akta, format A4,przezroczysta groszkowa, w opakowaniu 100 szt., np.
ESSELTE

opak. 30

60. Ofertówki krystaliczne (koszulki). Okładki wysokoprzezroczyste, formatu A4, w opakowaniu 100 szt., np.  BANTEX opak. 20

61. Ołówek zwykły.
Ołówek w drewnianej obudowie, dostępny w różnych twardościach: od 4B do 4H, np.
STABILO OTHELLO.

szt. 30

62. Ołówek automatyczny.
Końcówka z mechanizmem amortyzującym, "cushion lead" system amortyzujący,
zabezpieczający grafit przed złamaniem, grafit 0,5 mm, np. SIDE101 Penac.

szt. 5

63. Pióro kulkowe.
Klasyczne, tusz na bazie wody, grubość linii pisania 0,5 mm, dostępne w 3 kolorach,
np.PENTEL Energel 0,5 BLN 15.

szt. 15

64. Papier biurowy biały A4.      
Papier wysokiej jakości, zapewniający szybkie drukowanie, format A4, o gramaturze
80 g/m2,białości CIE 161; ryza 500 arkuszy. Wymienione parametry papieru muszą
być zawarte na zewnętrznym opakowaniu ryzy, np. POLLUX

ryza 600

65. Papier biurowy biały A3.
Papier o wysokiej jakości, zapewniający szybkie drukowanie, format A3,o gramaturze
80 g/m2,białości CIE 161; ryza 500 arkuszy.Zewnętrzne opakowanie ryzy musi
zawierać informację o wymaganych parametrach, np. POLLUX

ryza 6

66.
Papier biurowy biały A4, gramatura 

160 g/m2.      

Papier o podwyższonej gramaturze i sztywności, format A4, gramatura 160 g/m2,
białość:CIE 163; opakowanie 300 szt. Zewnętrzne opakowanie musi zawierać
informację o wymaganych parametrach, np. typu DATA COPY

opak. 8

67. Papier biurowy kolorowy A4
Gramatura 80g/m2, ryza 500 arkuszy, przykładowe kolory w odcieniu pastelowym 
:piaskowy,żółty,zieleń,jasny niebieski,mandarynkowy,kremowy,łososiowy, np.
EMERSON TROPHEE.

ryza 2

68.
Papier biurowy biały A4, gramatura 

160 g/m2.      

Papier o podwyższonej gramaturze i sztywności, format A4, gramatura 160 g/m2,
białość:CIE 163; opakowanie 300 szt. Zewnętrzne opakowanie musi zawierać
informację o wymaganych parametrach, np. typu DATA COPY

opak. 5

69. Papier kancelaryjny. W kratkę, format A3, opakowanie 100 arkuszy. opak. 1

70.
Papier satynowy do wydruku 

dyplomów
Papier ozdobny do wydruku dyplomów, do drukarek laserowych i atramentowych,
różne rodzaje, 170 g/m2, w opakowaniach po 25 arkuszy

opak. 5

71. Przekładki KOLOR MIX.
Kolorowe A4, wykonane z mocnego i trwałego kartonu, ze wzmocnioną stroną tytułową
na opisy, w opakowaniu 12 kart, np. Bantex.

opak. 40

72. Przekładki KOLOR PP.
Kolorowe A4, numeryczne lub alfabetyczne, z mocnego i elastycznego plastiku, w
opakowaniu 12 kart, np. Bantex.

opak. 10

73. Poduszka do stempli
Poduszka w pudełku,nasączona tuszem, w kolorze czarnym lub czerwonym, o
wymiarach  5,5 x 8,5 cm.

szt. 4



74. Pinezki Srebrne, opakowanie 50 szt. opak. 4

75. Pianka do czyszcz.plast. Opak. 400 ml, antystatyczna,bezbarwna np. firmy Ambersil.
opak.

2

76. Pianka do czyszcz.ekranu Opak. 400 ml, antystatyczna,bezbarwna np. firmy Ambersil.
opak.

2

77. Płyn do czyszczenia ekranu.
Płyn + ściereczka do czyszczenia powierzchni szklanych monitorów komputerowych,
filtrów, ekranu telewizora, Fellowes 125 ml/20 szt. szt.

2

78. Przekładka archiwalna
tekturowa przekładka archiwalna format A4, szara, o grubości ok. 1mm, dziurkowana z
obu stron (z każdej strony standardowo po dwie dziuki) szt.

600

79. Rolki do kas Rozmiar 57 mm standard, opakowanie 10 szt.
opak.

12

80. Raport kasowy A4 Format A4, samokopiujący, bloczek 80 kart. bl. 5

81. Rozliczenie zaliczki. Format A6, bloczek 80 kart. szt. 5

82. Rozszywacz. Do wszystkich rodzajów zszywek, z blokadą,np. EAGLE. szt. 5

83. Segregator A4/75.

Wykonany z grubego kartonu pokrytego folią polipropylenową, z mechanizmem
dźwigowym,szerokość grzbietu 75 mm, z wymienną dwustronną etykietą, okute dolne
krawędzie, otwór na grzbiecie, w kolorach:czarny, żółty, niebieski,c zerwony, np.
DONAU, BANTEX

szt. 60

84. Segregator A4/50.

Wykonany z grubego kartonu pokrytego folią polipropylenową, z mechanizmem
dźwigowym,szerokość grzbietu 50 mm, z wymienną dwustronną etykietą, okute dolne
krawędzie, otwór na grzbiecie, w kolorach:czarny, żółty, niebieski, czerwony, np.
DONAU, BANTEX

szt. 40

85. Spinacze biurowe. Metalowe, okrągłe, rozmiar 28 mm, w opakowaniu 100 szt. opak. 20

86. Spinacze biurowe. Metalowe, okrągłe, rozmiar 33 mm, w opakowaniu 100 szt. opak. 2

87. Skoroszyt z zawieszką. Format A4, ze sztywnego PCV, z wsuwanym paskiem do opisów. szt. 80

88. Skoroszyt. Format A4, ze sztywnego PCV, z wsuwanym paskiem do opisów. szt. 20

89. Skoroszyt kartonowy biały 1/2. Format A4, karton 350 g/m2, biały, oczkowy, 1/2 A4. szt. 50

90. Szuflada na dokumenty
Wykonana z polistyrenu przeźroczystego, na dokumenty A4, z miejscem na
umieszczenie etykiety, np.  DONAU

szt. 8

91. Sprężone powietrze Opak. 400 ml, ciśnienie 6,8 bara np. firmy Ambersil. opak. 2

92. Taśma dwustronna Taśma dwustronna biała 38 mm x 10 m.
szt.

12



93. Temperówka. Z pojemnikiem na odpadki, ostrzem stalowym mocowanym wkrętem. szt. 10

94. Tusz do stempli
Uniwersalny tusz do stempli ręcznych i samotuszujących, z końcówką ułatwiającą
nasączanie poduszek, buteleczka 25 ml, np. NORIS 110, kolor czarny

szt. 4

95. Taśma klejąca przezroczysta. Wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, 24 mm x 30 m szt. 20

96. Taśma klejąca typu SCOTCH
Mleczno-biała taśma, po naklejeniu staje się niewidoczna, można na jej powierzchni
pisać, np. SCOTCH REMOVABLE MAGIC TAPE 811.

szt. 15

97. Teczka wiązana. Format A4, biała z kartonu 400 g/m2. szt. 100

98. Teczka z gumką. Format A4, biała z kartonu 400 g/m2. szt. 10

99. Teczka z gumką. Format A4, z lakierowanego kartonu 400 g/m2, różne kolory szt. 70

100. Wąsy do skoroszytów
Paski skoroszytowe z metalowymi wąsami i listewką dociskową, opakowanie po 25
sztuk

opak. 10

101. Zakreślacz fluorescencyjny.
Do znaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny o wysokiej trwałości,
ścięta końcówka, linia zakreślania:1-5 mm, w intensywnych, różnych kolorach np.
DONAU D-neon.

szt. 15

102. Zszywacz.
Metalowy,na zszywki 24/6, zszywa do 20 kartek, głębokość zszywania 67 mm,
pojemność magazynka 80 zszywek, wymiary:131x34x62 mm, np.  LETACK 3687

szt. 10

103. Zszywki. Zszywki wysokiej jakości i twardości,24/6 opakowanie 1000 szt, np. GRAND opak. 40

104. Zeszyt akademicki. Format A4, 96 kartek, kratka. szt. 10

105. Zeszyt. Format A5, 60 kartek, kratka. szt. 10

WARTOŚĆ 
BRUTTO 
RAZEM:

W TYM 
PODATEK  VAT 
…...%

……………………………………
miejscowość i data

Podpis reprezentanta oferenta

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podano w rubryce nr 3 formularza.

…………………………………………………………….


