
Kalkulacja zamówienia - oszacowanie  
 

Lp.  Przedmiot 

dostawy 

Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 

(jednost.) 
Cena 

jednostkowa 

netto 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość netto Wartość brutto 

1.  Bloczki 

samoprzylepne  

Bloczek samoprzylepny, 100 kartek, wymiar 76  x 

76 mm, kolor żółty 

40 opak.     

2.  Bloczki 

samoprzylepne   

Bloczek samoprzylepny, 100 kartek, wymiar, 38 x 

51 mm, kolor żółty, opakowanie zawiera 3 bloczki 

40 opak.     

3.  Długopis czerwony Długopis z końcówką piszącą z węglika wolframu. 

Średnica końcówki 0,7 mm. Szerokość linii pisania 

0,3 mm. Długość linii pisania 3500 m. Atrament na 

bazie oleju: trwały, wodoodporny, 

szybkoschnący, kolor czerwony. 

20 szt.     

4.  Długopis niebieski Długopis z końcówką piszącą z węglika wolframu. 

Średnica końcówki 0,7 mm. Szerokość linii pisania 

0,3 mm. Długość linii pisania 3500 m. Atrament na 

bazie oleju: trwały, wodoodporny, 

szybkoschnący, kolor niebieski. 

50 szt.     

5.  Dziennik 

korespondencyjny 

Oprawa twarda, co najmniej 192 kartkowy, z 

nadrukowanymi rubrykami do umieszczania 

wpisów korespondencji  

2 szt.     

6.  Dziurkacz  Wykonany z trwałego wytrzymałego tworzywa 

typu ABS, podstawa wykonana z wytrzymałego 

metalu, dziurkujący minimum 30 kartek, 

wyposażony w ogranicznik papieru, odległość 

między dziurkami 80mm  

5 szt.     

7.  Fastykuła Teczka do archiwizacji 1000 szt.     

8.  Folia do laminacji Format A4, w opakowaniu 100 szt. 2 opak.     

9.  Gumka do ścierania Gumka kauczukowa do każdego rodzaju 

papieru, miękka, przeznaczona do ołówków. 

30 szt.     

10.  Karton ozdobny A4 

biały 

Papier kartonowy ozdobny (wizytówkowy) format 

A4, o gramaturze 230g,  faktura drobne płótno, 

kolor biały, opakowanie zawiera 20 arkuszy 

2 opak.     



11.  Karton ozdobny A4 

kremowy 

Papier kartonowy ozdobny (wizytówkowy) format 

A4, o gramaturze 230g,  faktura drobne płótno, 

kolor kremowy, opakowanie zawiera 20 arkuszy 

2 opak.     

12.  Klej w sztyfcie 20 g Klej w sztyfcie bezbarwny, supermocny, nie 

marszczący papieru,bezzapachowy. 

40 szt.     

13.  Koperta biała 

samoklejąca z 

paskiem C6 

Format C6 (114 x 162 mm), samoklejąca  z 

paskiem, kolor biały, opakowanie zawiera 1000 

szt.  

10 opak.     

14.  Koperta biała 

samoklejąca z 

paskiem C5 

Format C5 (162 x 229 mm), samoklejąca z 

paskiem, kolor biały, opakowanie zawiera 500 szt. 

3 opak.     

15.  Korektor w pasku korektor kieszonkowy w taśmie z przeźroczystą 

obudową umożliwiającą kontrolę zużycia taśmy, 

długość taśmy: 6m, szerokość taśmy: 5mm 

10 szt.     

16.  Marker czarny Marker z tuszem szybkoschnącym umożliwiający 

pisanie po większości powierzchni, okrągła 

końcówka, kolor czarny 

30 szt.     

17.  Marker czerwony Marker z tuszem szybkoschnącym umożliwiający 

pisanie po większości powierzchni, okrągła 

końcówka, kolor czerwony 

5 szt.     

18.  Marker zielony Marker z tuszem szybkoschnącym umożliwiający 

pisanie po większości powierzchni, okrągła 

końcówka, kolor zielony 

5 szt.     

19.  Papier biały A4 Uniwersalny papier format A4 przeznaczony do 

wysokonakładowych drukarek i kopiarek, 

gramatura 80g, białość 149, ryza zawiera 500 

arkuszy 

900 ryz     

20.  Papier biały A3 Uniwersalny papier format A3 przeznaczony do 

wysokonakładowych drukarek i kopiarek, 

gramatura 80g, białość 149, ryza zawiera 500 

arkuszy 

4 ryzy     

21.  Papier naklejkowy Papier samoprzylepny z jednej strony posiada 

warstwę do drukowania z drugiej zaś strony 

pokryty jest klejem chronionym łatwo odrywalną 

folią. Kolor biały, format A4, rodzaj matowy, 

opakowanie zawiera 100 ark. 

5 opak.    

 

 

 

 

 



22.  Rolki offsetowe 

 

Rolka offsetowa do kalkulatora, 57 mm x 30 mm 3 opak.     

23.  Rozszywacz Rozszywacz biurowy do usuwania zszywek, 

wygodny uchwyt 

10 szt.     

24.  Segregator A4/75  

ciemnoniebieski 

 

Wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową 

o strukturze płótna    (100 µm), dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę 

wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, 

wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 

grzbietowa, kolor ciemnoniebieski 

 

5 szt. 

    

25.  Segregator A4/75  

czerwony 

Wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową 

o strukturze płótna    (100 µm), dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę 

wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, 

wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 

grzbietowa, kolor czerwony 

5 szt.     

26.  Segregator A4/75  

zielony 

Wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową 

o strukturze płótna    (100 µm), dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę 

wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, 

wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 

grzbietowa, kolor zielony 

5 szt.     

27.  Segregator A4/75  

czarny 

Wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową 

o strukturze płótna    (100 µm), dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę 

wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, 

wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 

grzbietowa, kolor czarny 

5szt.     

28.  Segregator A4/75  

żółty 

Wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową 

o strukturze płótna    (100 µm), dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę 

wzmacniającą, szerokość grzbietu 75 mm, 

wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 

grzbietowa, kolor żółty 

5 szt.     

29.  Segregator A4/50  

ciemnoniebieski 

Wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową 

o strukturze płótna (100 µm), dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę 

wzmacniającą, szerokość grzbietu 50 mm, 

wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 

grzbietowa, kolor ciemnoniebieski 

5 szt.     



30.  Segregator A4/50  

zielony 

Wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową 

o strukturze płótna    (100 µm), dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę 

wzmacniającą, szerokość grzbietu 50 mm, 

wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 

grzbietowa, kolor czerwony 

5szt.     

31.  Skoroszyt sztywny PCV 

wpinany 

Skoroszyt sztywny wpinany A4 PCV, przednia 

okładka przezroczysta, tylna kolorowa,  wymienna 

kieszonka na opis, posiadający euro perforację. 

Opakowanie zawiera 10 szt. 

 

10 opak.     

32.  Skoroszyt oczkowy 1/2 Skoroszyt oczkowy A4,, wykonany z tektury o 

zwiększonej sztywności o gramaturze 350g/m2 

kolor biały, okładka połówkowa. Opakowanie. - 

50 szt. 

15 opak.     

33.  Taśma bawełniana 

biała 

Taśma archiwizacyjna bawełniana biała 5mm, 

100 mb, motek 

3 opak.     

34.  Taśma biurowa Taśma samoprzylepna, przezroczysta, wykonana z 

polipropylenu, o dużej mocy klejenia, wytrzymała, 

wymiar 24 x 30 mm 

30 szt.     

35.  Taśma pakowa  Taśma samoprzylepna, przezroczysta, o dużej 

mocy klejenia, wytrzymała, wymiar 48 x 50 mm 

15 szt.     

36.  Teczka bezkwasowa Teczka wiązana koloru białego, karton 

bezkwasowy, ekologiczny, ph˃7, wymiary 

320x250x50 mm 

200 szt.     

37.  Tusz  Tusz do kalkulatorów (kalkulator typu CITIZEN CX-

123II), kolor czarno-czerwony 

5 szt.     

38.  Tusz do stempli 

czerwony 

Tusz wodny do stempli ręcznych i 

samotuszujących z gumowych i polimerową 

płytką stemplującą, nasycony i trwały kolor, 

buteleczka 25ml z końcówką ułatwiającą 

nasączanie poduszek  

20 szt.     

39.  Zakreślacz zestaw  Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie 

wody, do pisania na wszystkich rodzajach 

papieru. Duża odporność na wysychanie. 

Szerokość linii od 2 do 5 mm. Zestaw czterech 

kolorów żółty, zielony, pomarańczowy, różowy.  

5 

zestawów 
    



 

 

 

 

40.  Zszywki  Zszywki specjalistyczne 23/10, ilość zszywanych 

kartek 60, opakowanie 1000 szt,  

10 opak.     

41.  Zszywki biurowe  Zszywki biurowe trwale zszywające, HK 24 

miedziowane, opakowanie – 1000 szt. 

100 opak.     

42.  Sprężone powietrze z 

rurką 

Sprężone powietrze do usuwania zanieczyszczeń z 

trudno dostępnych miejsc z urządzeń 

elektronicznych. 

5 puszek     

43.  Koperta brązowa 

rozszerzana B4 

Możliwość zwiększenia głębokości w celu 

zmieszczenia przedmiotów o większych 

gabarytach. Gramatura papieru 120 g/ m². Pasek 

samoklejący. 

250 

kopert 
    

44.  Koperta C4 229x324 Format C4 ( 229x324mm), samoklejąca z paskiem, 

kolor biały, opakowanie zawiera 250 szt. 

4 opak.     


