
 

                        Piechowice, dnia 12.03.2020 r. 

SO.271.1.2020 

 

 

 

  

Gmina Miejska Piechowice/Urząd Miasta Piechowice 

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49 

fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900 

..................................................................................... 

realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych 
  

 

  

ZAPRASZA 

 

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: 

 

dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta  

w Piechowicach w roku 2020, z podziałem na zadania:  

 

 1)  Zadanie nr 1 – dostawa materiałów biurowych, 

 2)  Zadanie nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych 

  

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

a) Ma być złożona w formie: pisemnej, na adres zamawiającego Urząd Miasta 

Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49 lub elektronicznej na adres 

stypendia@piechowice.pl , 

b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

c) ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 

d) ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia (stanowi załącznik nr 1*):  

a) przedmiotowe postępowanie jest realizowane w formule zamówienia udzielanego  

     w częściach, która polega na tym, że oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość części 

     zamówienia tzw. zadań, z zastrzeżeniem podpunktu b. Niniejsze postępowanie obejmuje 

     dwie części zamówienia tzw. Zadanie, którymi są : 

    - Zadanie nr 1 – dostawa materiałów biurowych, 

    - Zadanie nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych  

b)  oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia ( na dane zadanie), 

c) propozycja cenowa (ofertowa) może być złożona w formie pisemnej, na adres 

     zamawiającego Urząd Miasta Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49 lub 

     elektronicznej na adres stypendia@piechowice.pl, 

d)  ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

e)  ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 

f)  ma obejmować całość zamówienia dla danej części zamówienia tzw. zadania. 
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3. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

4. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru, (Załącznik Nr 3) 

b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego dostawcę do 

występowania w obrocie prawnym, 

c) Wypełniony i Zaakceptowany wzór umowy* (Załącznik Nr 2), 

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 

 zaproponowana cena powinna zawierać: 

• Wartość netto usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu  

 o przedmiot zamówienia, 

• Obowiązujący podatek od towarów i usług, 

• Cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT) usługi/dostawy/robót budowlanych. 

    

6. Oferty będą oceniane wg. następujących kryteriów oceny ofert: 

Cena: najniższa         waga ................... 

Inne kryteria: brak,    waga ................... 

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 23.03.20 r, do godz. 900 

w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 1 lit. a, w siedzibie 

zamawiającego: .Urząd Miasta , 58-573 Piechowice ul. Kryształowa 49.  

  

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z dostawcą, wykonawcami z ramienia 

zamawiającego są: 

 

Barbara Zelek, tel. 75 7548921 

 e-mail stypendia@piechowice.pl 

  

9.  Informacje dotyczące zawierania umowy*: 

 

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu telefonicznym 

o wyborze dostawcy, wykonawcy, wybrany dostawca, wykonawca zobowiązany jest 

podpisać umowę w komórce merytorycznej pokój nr 3 parter, Urzędu Miasta Piechowice.  
  

  

10.  Inne postanowienia: 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



11.  Załączniki: 

 
1) Załącznik nr 1 -  opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr  2 -  projekt umowy, 

3) Załącznik nr  3 -  wzór formularza propozycji cenowej (ofertowej), 

4) Załącznik nr 4 - zestawienie zen jednostkowych dla Zadania nr 1 -  dostawa materiałów 

biurowych, 

      5)  Załącznik nr 5 - zestawienie cen jednostkowych dla zadania nr 2 - dostawa materiałów 

            eksploatacyjnych  

          

  

  

 

                  ......................................................... 
                           (podpis) 

*) jeżeli dotyczy 

 



                                         Załącznik  Nr 1  do zaproszenia  

                                         z dnia 12.03.2020 r. 

SO.271.1.2020 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz materiałów 

eksploatacyjnych w roku 2020 z podziałem na zadania: 

1) Zadanie Nr 1 - dostawa materiałów biurowych, 

2) Zadanie nr 2 -  dostawa materiałów eksploatacyjnych: 

 w  okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 

     Wymagane jest aby: 

1/ okres ważności dostarczonych artykułów biurowych lub materiałów eksploatacyjnych 

      wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy, 

2/ dostarczane artykuły biurowe były fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe  

      i nie noszące znamion użytkowania, 

3/ dostarczane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe.  

 

     Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych 

elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia,  

w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu  

i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności 

zbiorników z tonerem i tuszem. 

     Dostawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości 

oraz zapewniają kompatybilność pracy z w/w urządzeniami zamawiającego, zapewniają 

należyte bezpieczeństwo oraz posiadają  właściwe opakowanie i oznakowanie. 

     Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, 

Dostawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad  

w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym 

produkcie (e-mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt  

i ryzyko Dostawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 

     Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, kserokopiarki gdy ich 

uszkodzenie powstało w wyniku stosowania toneru lub tuszu dostarczonego przez Dostawcę. 

     Za podstawę żądania przez Zamawiającego  naprawy drukarki komputerowej (włączając  

w to wymianę bębna lub głowicy uważa się opinię autoryzowanego serwisu producenta 

danego urządzenia. Koszty tej opinii pokrywa Dostawca jeśli przyczyną uszkodzenia 

urządzenia będzie zastosowanie niewłaściwego tuszu lub toneru dostarczonego przez 

Dostawcę. W takiej sytuacji naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym 

serwisie producenta drukarki. Koszty związane z naprawą ponosi Dostawca. 

      Zamówienia będą składane telefonicznie lub e-mailowo do godz. 1000 według potrzeb na 

ten dzień. Dostawca dostarczy zamówiony towar swoim transportem w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego do godz. 1100 dnia następnego. 

     Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian 

ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy 
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zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie z zastrzeżeniem postanowienia projektu 

umowy § 2, ust.1.   

     Wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy mogą ulec zmianie, stosownie do 

faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych  

w ofercie. 

     W przypadku dostarczenia materiałów biurowych/materiałów eksploatacyjnych innych niż 

określone w ofercie lub nienależytej jakości, Dostawca zobowiązuje się do natychmiastowej 

ich wymiany na odpowiednie, na własny koszt. 

     Wartość zamówienia musi uwzględniać powyższe wymagania Zamawiającego oraz ceny 

jednostkowe za poszczególne poniżej wyspecyfikowane materiały. 

     Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest projekt umowy 

odpowiednio na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych– 

stanowiący załącznik nr  2 do zapytania ofertowego.     

 

 

 

      ………………………………………………… 

                   Imię i nazwisko 

 



Załącznik  nr 2 do zaproszenia z dnia 12.03.2020 r.  

 

Znak  SO.271.1.20 

 

P r o j e k t  umowy  

 z dnia ………… 

 

  

na dostawę materiałów biurowych/ dostawę materiałów eksploatacyjnych  

 

zawarta w dniu ………..  w Piechowicach pomiędzy Gminą Miejską Piechowice – Urząd 

Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice NIP 611-23-85-095 

reprezentowaną przez: 

Jacka Kubielskiego  - Burmistrza Miasta Piechowice,  

przy kontrasygnacie  

Marty Mielczarek - Skarbnika Miasta Piechowice 

 

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJACYM”   

a 

………………………………….z siedzibą – w ………………………..reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „DOSTAWCA" 

 

§ 1. 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu artykułów 

biurowych/materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej umowy. Dostawa materiałów 

biurowych/ materiałów eksploatacyjnych  na potrzeby Zamawiającego obowiązywać 

będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. 

2. Ilości zamawianych każdorazowo artykułów biurowych/ materiałów eksploatacyjnych  

będą zależne od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest jego własnością, że jest wolny od wad   

i praw osób trzecich oraz spełnia wszelkie normy stawiane towarom przez prawo w tym 

zakresie. 

§ 2. 

 

1. Wielkość przedmiotu dostawy może ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia lub 

zwiększenia (przy czym zwiększenie może wzrosnąć maksimum do 5% wartości umowy, 

o której mowa w § 1 ust. 1) zapotrzebowania Zamawiającego (łącznie z przekroczeniem 

szacowanych ilości przedstawionych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Maksymalna wartość nominalna umowy nie może przekroczyć: 

- materiały biurowe  - ………………. zł brutto 

- materiały eksploatacyjne  - ………………. zł brutto 

z zastrzeżeniem ust. 1. 

 

 



§ 3. 

 

1. Dostawy będą realizowane na bieżąco. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego 

telefonicznie/ pocztą elektroniczną do godziny 1000 według potrzeb na ten dzień. 

2. Dostawca dostarczy zamówiony tego dnia towar, swoim transportem w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, do godziny 1100  dnia następnego. Przy dostawie uwzględni 

telefoniczne uzgodnienia w tym względzie, dokonane przy składaniu zamówienia  

z pracownikiem Zamawiającego. 

3. Miejscem dostawy będzie - Urząd Miasta, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49, pokój 

nr 3. 

 

§ 4. 

 

1. Dostawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy działać z należytą starannością, 

wykorzystując środki niezbędne do realizacji umowy. 

2. Dostawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność dostaw z zapotrzebowaniami 

Zamawiającego. 

3. Do obowiązków Dostawcy należy wniesienie przedmiotu dostawy, przez pracowników 

Dostawcy do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

4. Dostarczone towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i nie 

noszące znamion użytkowania.  

5. W przypadku gdy z przyczyn od siebie niezależnych Dostawca nie może dostarczyć 

materiału zamówionego przez Zamawiającego zobowiązany jest, w uzgodnieniu i za 

zgodą Zamawiającego do dostarczenia innego odpowiednika, spełniającego wymagania 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), o wartości 

jednostkowej nie przekraczającej wartości ustalonej przez Dostawcę w ofercie 

przetargowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

 

§ 5. 

 

Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy przy każdej dostawie i w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości złoży pisemną reklamacje do Dostawcy w terminie do 2 dni roboczych od 

stwierdzenia usterki. Uzgodnienie w sprawie reklamacji może zostać dokonane telefonicznie. 
Przekazanie reklamacji może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku 

musi zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 

 

§ 6. 

 

Dostawca reklamację rozpatrzy i udzieli odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty 

otrzymania reklamacji również przekazanej faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku 

braków asortymentowych Dostawca niezwłocznie uzupełni brakujący towar. 

 

§ 7. 

 

1. Wartość umowy zgodnie z ofertą Dostawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy wynosi : 

  -  materiały biurowe  - …………….. zł brutto, 

      -  materiały eksploatacyjne - …………….  zł brutto  
Słownie: ……………………………………………………………………………………. 

      w tym należny podatek VAT według stawki ...................%.  



2. Kwota wypłaconego wynagrodzenia Dostawcy, ustalana będzie według faktycznie 

wykonanych dostaw i na podstawie cen jednostkowych określonych przez Dostawcę  

w ofercie przetargowej – stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie przetargowej Dostawcy (załącznik nr 2 do 

umowy) są stałe w czasie trwania umowy i stanowić będą podstawę wyceny 

poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego. 

. 

§ 8. 

 

1. Strony ustalają, że płatność będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawianych 

faktur VAT, dostarczonych każdorazowo przy dostawie, w terminie 21 dni od chwili 

dostarczenia, na rachunek bankowy Dostawcy nr: ………………………………………..  

2. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonanie dostawy odbywać się będzie z 

uwzględnieniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie z ustawą o podatku od 

towarów i usług – art. 108a-108d ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

 

§ 9. 

 

Powtarzające się nie wywiązywanie Dostawcy z postanowień niniejszej umowy,                              

a w szczególności nieterminowa bądź niezgodna pod względem asortymentu lub ilości                         

z zamówieniem realizacja dostaw, powtarzające się uchybienia w jakości dostarczanych 

materiałów lub ich terminów ważności upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, bez prawa Dostawcy do naliczania kar umownych. 

 

§ 10. 

 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach: 

1.1.za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy – 20 % wartości pozostałej do   

zrealizowania, w momencie odstąpienia, części umowy, 

1.2. za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy – 1 % wartości umowy 

określonej w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.                                  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,                           

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa 

wartością ustaloną karę umowną. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – 20 % wartości przedmiotu dostawy pozostałej do 

zrealizowania.  

§ 11. 

 

1. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać wynagrodzenia jedynie za 

część wykonaną do daty odstąpienia. 

 

 



§ 12. 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy                   

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy kodeksu cywilnego. 

§ 15. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Dostawcy. 

§ 16. 

 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, 

2. Oferta przetargowa Dostawcy – załącznik nr 3 

 

Zamawiający:                     Dostawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* - niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 3 do zaproszenia z dnia 12.03.2020 r. 

Znak SO.271.1.2020        

 

      ……….……………………., dnia ……………. 

 

……………………………………..      

       ( Nazwa i adres oferenta) 

  Urząd Miasta 

 ul. Kryształowa 49 

58-573 Piechowice 

 

 

PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA) 

 

Odpowiadając na zaproszenie z dnia 12.03.2020 r. do złożenia propozycji cenowej 

(ofertowej) na zadanie pn.:  

 
  

dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta  

w Piechowicach w roku 2020, z podziałem na zadania:  

 

 1)  Zadanie nr  1 – dostawa materiałów biurowych, 

 2) Zadanie nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych  

  

realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych 

  

oferuję wykonanie usługi*/dostawy*/robót budowlanych* będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach: 

 

I.  Zadanie nr 1- dostawa materiałów biurowych: 

Cena netto: .......................... złotych (słownie:..........................................................................), 

Podatek od towarów i usług: .......... złotych (słownie:....... .......................................................), 

Cena brutto ......................... złotych (słownie:….......................................................................). 

 

II. Zadanie nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych  

 

Cena netto: ........................ złotych (słownie:  ….……............................................................), 

Podatek od towarów i usług: ................ złotych (słownie: ….……..........................................), 

Cena brutto ........................... złotych (słownie: ….…..............................................................). 

  

1.  Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

 

2. Dodatkowe informacje: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 



................................................................................................................................................. 

  

3.  Załączniki: 

1)   ................................................ 

2)   ................................................ 

3)   ................................................ 

  

 

.................................................................... 
(podpis i pieczątka dostawcy) 

  

  
*) niepotrzebne skreślić 
  

  

 



         zł

Lp. Nazwa towaru j.m.

Szacunkowa 

ilość 

jednostek

Cena netto 

za 

jednostkę

Wartość 

netto

Podatek 

VAT

Wartość 

brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.

Papier A4, gramatura 

80g/m
2
 –opak.1 ryza 500 

ark. przeznaczony do 

wydruków czarno-białych, 

kolorowych i kopiowania, 

ryza pakowana w papier 

foliowany

ryz 400

2.

Papier A4, biały gramatura 

160g/m
2
 przeznaczony do 

wydruków czarno-białych, 

kolorowych i kopiowania, 

ryza pakowana w papier 

foliowany

ryz 3

3. Papier j.w. różne kolory ryz 5

4.
Papier A-4 mix, gramatura 

80g/m2
ryz 2

5.
Papier A-4 mix, gramatura 

160g/m2
ryz 3

6.

Papier A3, gramatura 

80g/m
2 

– opak.1 ryza 

500ark. przeznaczony do 

wydruków czarno-białych, 

kolorowych i kopiowania, 

ryza pakowana w papier 

foliowany

ryz 3

7. Papier jw. różne kolory ryz 3

8.
Papier ozdobny do 

pakowania
ark. 10

9. Papier pakowy 100x130 cm ark. 15

10.

Karton wizytówkowy - A-4, 

exclusive 200 g/m2 do 

dyplomów, zaproszeń: 

marmurek itp. opak. 20 szt. 

opak. 5

11.

Papier fotograficzny  A-4,  

opak. 20 arkuszy, błyszczący 

170 g/m2 do drukarek 

atramentowych, wysokiej 

jakości

opak. 1

12.
Papier brystol - różne 

kolory
ark. 5

Załącznik  nr 4 do zaproszenia z dnia 12.03.2020 r.

 SO.271.1.2020 

Zestawienie cen jednostkowych dla Zadania nr 1-dostawa materiałów biurowych



13.

Segregator A4,   szer. 

grzbietu 70-75 mm, twarda 

oprawa pokryta folią z 

polipropylenu z 

mechanizmem 

dźwigniowym, niklowanym 

mocowanym nitami z 

metalowym zaciskiem 

unieruchamiającym 

dokumenty, z okutymi 

dolnymi krawędziami ścian, 

z okutym w ścianie grzbietu 

otworem oraz kieszonką 

foliową na kartkę opisową, 

różne kolory 

szt. 20

14.

Segregator A4,  szer. 

grzbietu 50 mm, - cechy jak 

wyżej

szt. 20

15.

Segregator A-5, 

szer.grzbietu 50 mm, cechy 

jak wyżej

szt. 10

16.

Segregator papierowy A-4 

szer.grzbietu 70-75mm, 

metalowe narożniki

szt. 10

17.

Segregator papierowy A-4 

szer.grzbietu 50 mm, 

metalowe narożniki

szt. 10

18.

Ofertówka - koszulka 

krystaliczna A4, folia PP 

opak.100 szt. otwierana z 

góry, grzbiet umożliwiający 

wpięcie do segregatora

opak. 5

19.
Ofertówka-koszulka A5 -  

cechy jak wyżej
opak. 1

20.

Ofertówka - koszulka na 

katalogi A-4- wykonana z 

mocnego PCV grubości min. 

0,13 mm, grzbiet 

umożliwiający wpięcie do 

segregatora, zgrzana z 

trzech stron, wkładanie i 

wyjmowanie dokumentów 

od góry (scianki pełne o 

jednakowej wysokości) 

szt. 10

21.

Ofertówka na katalogi A-4, 

grubości min. 30 mm, cechy 

jw.

szt. 10

22.

Ofertówka - koszulka 

krystaliczna A4 typu "L" 

wykonana z mocnego PCV 

lewy bok i dół zgrzany o 

grub.ok.0,13 mm  opak. 10 

szt.

opak. 10



23.

Ofertówka - koszulka 

krystaliczna A4, typu "L" 

grub. Ok.. 0,13 mm, różne 

kolory, opak. 10 szt.

opak. 3

24.

Okładka na zeszyt A-4, 

wykonana z mocniejszego 

plastiku, nieprzezroczysta, 

różne kolory

szt. 10

25.

Okładka na zeszyt A-5, 

wykonana z mocniejszego 

plastiku, nieprzezroczysta, 

różne kolory

szt. 10

26.

Skoroszyt plastikowy A4 

zawieszany,wykonany z 

twardego i sztywnego PCV, 

przednia okładka 

przezroczysta, tylna 

kolorowa, wsuwany pasek 

opisowy, metalowe wąsy, 

opak. 20 szt,  różne kolory

opak. 5

27.

Skoroszyt plastikowy A4 

bez zawieszki, wykonany z 

twardego i sztywnego PCV, 

przednia okładka 

przezroczysta, tylna 

kolorowa, wsuwany pasek 

opisowy, metalowe 

wasy,opak. 20 szt,  różne 

opak. 2

28.

Skoroszyt A4 z klipsem-

wykonany z folii 

polipropylenowej, z 

przezroczystą przednią 

ścianą, z barwną ścianą 

tylnią, z klipsem 

umożliwiającym 

przechowywanie 

dokumentów bez 

dziurkowania, mieszczący 

min. 60 kartek. 

szt. 10

29.

Koperty białe 

samoprzylepne C6-90g/m
2  

opak. 1000szt. bez okienka

opak. 3

30.

Koperty białe 

samoprzylepne C5-90g/m
2 

opak.500 szt. bez okienka

opak. 3

31.

Koperty białe 

samoprzylepne C4-90g/m2 

opak.250 szt. bez okienka

opak. 3

32.

Koperty białe 

samoprzylepne B-4  

90g/m2 opak.25 szt bez 

okienka

opak 5



33.

Koperty białe 

samoprzylepne 

DL(110x220) op. 25 szt.

op. 5

34.

Koperty jasny brąz 

samoprzylepne  C-4 z 

poszerzonymi bokami o 

gramaturze min. 120g/m2

szt. 15

35.

Koperty jasny brąz 

samoprzylepne większe od 

C-4 z poszerzonymi bokami 

o gramaturze min 120g/m2

szt. 15

36.

Koperta powietrzna C-10 

biała samoprzylepna 

opak.10 szt.

opak. 5

37.

Koperta powietrzna  biała 

samoprzylepna A-4, opak. 

10 szt.

opak 5

38.
Koperta powietrzna  11/A  

biała samoprzylepna
szt. 20

39.

Karteczki samoprzylepne 

76x76 mm+/- 5mm , bloczki 

100 kart. w kolorze żółtym 

każda kartka nasączona 

wzdłuż jednej 

krawędziklejem, 

umożliwiajacym jej 

wielokrotne przyklejanie i 

odklejanie 

blocz. 10

40.

Karteczki samoprzylepne 

40x50 mm+/- 5mm , bloczki 

100 kart. w kolorze żółtym 

każda kartka nasączona 

wzdłuż jednej 

krawędziklejem, 

umożliwiajacym jej 

wielokrotne przyklejanie i 

odklejanie 

blocz. 15

41.

Karteczki samoprzylepne 

40x77 mm+/- 5mm, cechy 

jak wyżej 

blocz. 15

42.

Bloczek kartek 

samoprzylepnych 4x20x50, 

40 kartek o różnych 

kolorach

szt. 10

43.

Kostka papierowa 

85x85mm +/- 5mm różne 

kolory, min 400 kartek, 

klejona wzdłuż jednego 

boku 

blocz. 5

44.
Etykiety samoprzylepne A-

4
opak. 1



45. Antyrama 18x24 szt 5

46.

Płyta CD-R 700 , 52x 80 

min. każda sztuka w 

plastikowym opakowaniu, 

opak. 10 szt.

opak. 5

47.

Płyta CD-R 700, 52x 80 min.  

w plastikowym opakowaniu 

100 szt.

opak. 1

48.

Płyta DVD+R   4,7 GB 16x 

120min.  każda szt. w 

plastikowym opakowaniu,  

opak. 10 szt.

opak. 5

49.

Płyta DVD+R   4,7 GB 16x 

120 min. W plastikowym 

opak. 100szt.

opak. 1

50.
Koperta na CD, DVD - biała 

z okienkiem 
szt. 100

51.

Korektor w taśmie 8m x 

5mm -  biały, trwały do 

korekty na papierze 

zwykłym, w obudowie 

czarno-żółtej z ruchomą 

końcówką, niewidoczny dla 

kserokopiarek, 

natychmiastowe pisanie 

każdym rodzajem długopisu

szt. 10

52.

Korektor w długopisie 

biały, trwały , 

szybkoschnący, 

wodoodporny, silnie 

kryjący, niewidoczny dla 

kserokopiarek 

szt. 5

53.
Korektor w płynie z 

pędzelkiem, poj. 20ml
szt. 5

54.

Korektor w płynie 20 ml 

końcówka wykonana z 

gąbki, ścięta z ukosa

szt. 5

55.

Taśma samoprzylepna 

przezroczysta 18mm x 20m 

przezroczysta, opak. 8 szt.

opak. 10

56.
Taśma pakowa bezbarwna 

48mm /66m, 
szt. 10

57.
Taśma pakowa brązowa 

48mm/50m
szt. 10

58. Taśma maskująca 38x40 szt. 10

59.

Blok Biurowy A-4 z 

makulatury 100 kartek, 

kartki z papieru białego w 

kratkę  

szt. 10



60.

Blok biurowy A-5 z 

makulatury 100 kartek, 

kartki z papieru białego w 

kratkę  

szt. 10

61.

Skorowidz alfabetyczny 1/2 

formatu A4 w pionie, 

zszywany,papier w kratkę 

70 g/m2, oprawa twarda 

foliowana

szt. 2

62.

Skorowidz alfabetyczny   

A4  zszywany,papier w 

kratkę 70 g/m2, oprawa 

twarda foliowana

szt. 2

63.

Zeszyt 96 kartek  - format A-

4, szyty, kartki w kratkę 70 

g/m2,  twarda foliowana 

okładka

szt. 5

64.

Zeszyt 96 kartek  - format A-

4, szyty, kartki w kratkę 70 

g/m2,  miękka okładka

szt. 5

65.

Zeszyt 96 kartek - format A-

5, szyty, kartki w kratkę 70 

g/m2, twarda foliowana 

oprawa

szt. 5

66.

Zeszyt 96 kartek - format A-

5, szyty, kartki w kratkę 70 

g/m2, mięka oprawa

szt. 5

67.
Zeszyt 60 kartkowy, format 

A5 w oprawie miekkiej 
szt. 5

68.
Zeszyt 32 kartkowy, format 

A5 w miękkiej oprawie
szt. 5

69.
Zeszyt 16 kartkowy, format 

A5 w miękkiej oprawie
szt. 5

70.

Przekładki kartonowe 1/3 z 

A4 do segregatora, 1 

opak=100 szt różne kolory

opak 10

71.

Przekładki do segregatora 

A-4 numeryczne 1-20, 

wykonane z grubego 

białego 

kartonu,ok.160g/m2, 

kolorowe indeksy w 

jaskrawych kolorach, 

wzmocnione przez 

laminowanie, w kpl 

dodatkowo strona opisowa 

szt. 2



72.

Przekładki do segregatora 

A-5 numeryczne 1-10, 

wykonane z grubego 

białego 

kartonu,ok.160g/m2, 

kolorowe indeksy w 

jaskrawych kolorach, 

wzmocnione przez 

laminowanie, w kpl 

dodatkowo strona opisowa 

szt. 2

73.

Okładka na dypolom A-4 

składana, przewiązana złotą 

nitką,  twarda oprawa 

skóropodobna, różne kolory  

szt 10

74.

Deska z klipsem A4 -

podkładka do pisania z 

mechanizmem zaciskowym 

do kart i papieru,zamykana, 

kolorowa 

szt. 2

75.

Klipsy do papieru 15mm-

stalowe, emaliowane 

czarne, opak.12 szt.

opak. 2

76.

Klipsy do papieru 19 mm-

stalowe, emaliowane 

czarne, opak.12 szt.

opak. 2

77.

Klipsy do papieru 32 mm- 

stalowe, emaliowane 

czarne, opak. 12 szt.

opak 2

78.

Klipsy do papieru 51 mm- 

stalowe, emaliowane 

czarne, opak.12 szt.

opk. 2

79.

Skoroszty tekturowy A4 

wpinany- wykonany z 

tektury 250g, wewnątrz na 

tylnej ścianie metalowe 

wąsy opak. 50 szt. 

opak. 3

80.

Skoroszty tekturowy A4 

niewpinany, - wykonany z 

tektury 250g, wewnątrz na 

tylnej ścianie metalowe 

wąsy opak. 50 szt. 

opak. 2

81.

Teczka z gumką A-4, 

wykonana z twardego i 

sztywnego PCV , różne 

kolory

szt. 10

82.

Teczka akt osobowych A-4, 

twarda laminowana 

oprawa, pozłacane napisy

szt. 5

83.
Teczka akademicka, 

foliowana A-4
szt. 5



84.

Teczka pudło z gumką, 

szerokość grzbietu 2 cm, 

wykonana z kolorowego 

polipropylenu

szt. 3

85.

Teczka tekturowa  twarda, 

foliowana 26,5x35x6 

cm,rączka, zapięcie na 

klapce (klapka nakładana) 

oraz nity mocujące ściany 

boczne są plastikowe, kolor-

biało-czarna kratka  

szt. 2

86.

Teczka tekturowa twarda, 

foliowana z gumką 24x31x4 

cm, ściany boczne 

mocowane nitami 

metalowymi

szt. 5

87.

Teczka preszpanowa z 

gumką A-4 w twardej 

oprawie, różne kolory

szt. 10

88.

Teczka A-4 kartonowa z 

gumką, biała zamykana na 

metalowe haki, wykonana z 

kartonu 300-400g/m2

szt. 20

89.

Teczka tekturowa wiązana - 

wykonana z tektury 250g, 

biała, opak. 50 szt. 

opak. 2

90.

Podkładka gumowa do 

używania pieczęci 

metalowej gr.7 mm

szt. 1

91.

Dziurkacz zwykły, podstawa 

metalowa górna część 

plastikowa, dziurkowanie 

jednorazowe do 30 kartek 

szt. 2

92.

Dziurkacz metalowy o 

dużej wytrzymałości,  

dziurkowanie do 100 kartek

szt. 2

93.

Zszywacz zwykły metalowa 

konstrukcja i uchwyt z 

niełamliwego plastiku, 

możliwość zszywania do 30 

kartek 

szt. 2

94.

Zszywacz matalowy o dużej 

wytrzymałości, Posiada 

stabilną podstawę, uchwyt 

antypoślizgowy, miejsce na 

opis,  zszywanie do 100 

kartek

szt. 2

95.

RoZszywacz o prostej 

niezawodnej konstrukcji, do 

wszystkich typów zszywek

szt. 3



96.

Zszywki  24/6  wykon. z 

wysokiej jakości metalu 10 x 

1000 szt. w opakowaniu 

zwykłe-srebrne

opak. 5

97.
Zszywki 23/6 opak. 1x1000, 

srebrne
szt. 10

98.
Zszywki 23/8 opak.1x1000, 

srebrne
szt. 10

99.
Zszywki 23/10 

opak.1x1000, srebrne
szt. 10

100.
Zszywki 23/13 opak. 

1x1000, srebrne
szt. 10

101.
Zszywki 23/15 opak. 

1x1000, srebrne
szt. 10

102.
Zszywki 24/6 - opak. 

10x1000,  koloru miedzi
opak. 5

103.
Zszywki małe nr 10, opak. 

1000 szt.
opak. 10

104.

Spinacze okrągłe 

metalowe, długości 50 mm, 

opak.10 x 100szt.

opak 5

105.

Spinacze okrągłe 

metalowe, długości 28 mm, 

opak. 10 x 100szt.

opak. 5

106. Ołówek zwykły HB z gumką szt. 10

107. Ołówek automat szt. 10

108.
Grafity HB 05 x 60 mm, 

opk. 12 szt
opak. 10

109.

Foliops 07 o szerokości linii 

pisania 0,7 mm, różne 

kolory 

szt. 5

110.
Pisak zwykły -cienki, różne 

kolory 
szt. 10

111.
Pisak zwykły - średnio 

gruby, różne kolory 
szt. 5

112.

Pisak do CD dwustronny, 

jedna końcówka cieńsza, 

nie zawiera ksylenu i 

toluenu, kolor czerwony, 

niebieski, czarny

szt. 5

113.
Marker permanent  rozm. 

"S", kolor zielony i niebieski
szt. 5

114.

Marker permanent rozm. 

"S" szerokość linii pisania 

0,3 mm

szt. 5

115.

Marker dwustronny rozm. 

F- M, - z jednej strony 

cieńszy, kolor czarny

szt 7



116.

Zakreślacz końcówka ścięta 

0,6 mm, obudowa płaska , 

dł. 11 cm, do zaznaczania 

na każdym papierze, 

również kredowym i 

faksowym odporny na 

wilgoć,różne kolory

szt. 10

117.

Cienkopis żelowy obudowa 

przezroczysta końcówka  i 

zatyczka czarna, kolor 

czarny, czrwony, zielony

szt. 10

118.
Wkłady do cienkopisu  jak 

wyżej, różne kolory 
szt. 10

119.
Tusz do stempli - kolor 

czerwony 
szt. 6

120.
Sznur pakowy zwykły ( 4 

dkg )
szt. 4

121.
Maczałka - nawilżacz z 

gąbką
szt. 6

122. Worki na odpady 70x110 szt. 3

123.
Pudełko na czasopisma 

szer.8 cm, różne kolory
szt. 2

124.
Pudełko na czasopisma 

szer.10 cm, różne kolory
szt. 5

125.

Klej biurowy biały w 

sztyfcie poj.80g, 

nietoksyczny, niebrudzący, 

zmywalny, opakowanie 

kolor żółto-zielony

szt. 10

126.
Długopis żelowy 0,7 mm, 

różne kolory 
szt. 5

127.
Wkłady do długopisu jak 

wyżej 
szt. 5

128.

Długopis żelowy 0,5 mm  - 

automatyczny,bardzo 

cienko piszący, w miejscu 

trzymania imitacja gumy w 

barwie wkładu długopisu, 

różne kolory  

szt. 6

129.

Wkłady żelowy  0,5 mm do 

długopisu Pentel różne 

kolory

szt. 10

130.

Długopis automatyczny w 

oprawie metalowe różne 

kolory, grubiej piszący, 

dolna część odkręcana z 

wymiennym grubszym 

wkładem dł. 10 cm 

szt. 8

131.
Wkłady do długopisy jak 

wyżej
szt. 10



132.

Długopis 0,5 mm, 

automatyczny, bardzo 

cienko piszący,również na 

papierze samokopiującym, 

korpus długopisu wykonany 

z  tworzywa sztucznego 

dolna część metalowa 

odkręcana z wymiennym 

wkładem, w miejscu 

trzymania  zwężenie , z 

dwóch stron imitacja gumy. 

Górna część zakończona 

zaciskiem, który pozwala 

przypiąć długopis do 

dokumentów,    

Opakowanie 12 szt.- różne 

kolory obudowy długopisu 

w opakowaniu.  

opak 2

133.
Wkłady do długopisu jak 

wyżej 
szt. 10

134.

Cienkopis żelowy obudowa 

przezroczysta z końcówką 

fibrową, bezwonny, grubość 

linii 0,4 mm, różne kolory

szt. 6

135.
Wkłady do cienkopisu  jak 

wyżej, różne kolory 
szt. 6

136.

Długopis żelowy, kolor 

czarny, niebieski, czerwony, 

zielony, fioletowy, grubość 

linii 07 mm   

szt. 5

137.
Długopis umocowany na 

żyłce, z podstawą przylepną
szt. 2

138.

Długopis zwykły, bardzo 

cienko piszący, obudowa  

biała w gwiazdki, opak. 20 

szt.kolor czarny i niebieski 

opak. 2

139.

Długopis jak wyżej-

automat, kolor obudowy 

żółty

opak. 2

140.
Wkłady do długopisu jak 

wyżej
opak. 2

141.
Wkład do długopisu Parker 

F 0,5 OLB
szt. 2

142. Długopis ze zmazywaczem szt. 5

143.
Linijka przezroczysta dł. 20 

cm
szt. 3

144.
Linijka przezroczysta dł. 30 

cm
szt. 3

145.
Gumka do zmazywania 

13mm/55mm
szt. 10



146.

Temperówka, matalowa ze 

stalowym ostrzem 

mocowanym wkrętem 

szt. 6

147.

Folia do bindowania, 

opakowanie 100 szt. 

Format A-4 grubość 200 

mic. 

opk. 1

148.

Okładki do bindowania 

dwustronnie kolorowe, 

skóropodobne, opak. 100 

szt.

szt. 1

149.
Grzbiety do bindowania 

plastikowe, średn. 4,0 mm
szt. 10

150.
Grzbiety do bindowania 

plastikowe, średn. 8,0 mm
szt. 10

151.
Grzbiety do bindowania 

plastikowe, średn. 10,0 mm
szt. 10

152.
Grzbiety do bindowania 

plastikowe, średn. 12,5 mm
szt. 10

153.
Grzbiety do bindowania 

plastikowe, średn. 14 mm 
szt. 10

154.
Grzbiety do bindowania 

plastikowe, średn.16 mm
szt. 10

155.
Listwa zaciskowa 5,0 mm,  

różne kolory
szt. 15

156.
Listwa zaciskowa 6,0 mm, 

różne kolory
szt. 15

157.
Grzbiety do bindowania 

plastikowe, średn. 22 mm
szt. 6

158.
Pinezki srebrne do tablic 

opak.10 x 50 szt.
szt. 10

159.
Pinezki tablicowe kolorowe 

dł. 2cm, opak. 50szt.
op. 3

160. Identyfikator plastikowy szt. 20

161.
Folia samoprzylepna w 

rulonie o dł. Do 50 cm
szt. 1

162. Tablica korkowa 40 x 30 szt. 2

163.
Dziennik budowy A-4, 20 

kart.
szt. 4



164.

Książka do podpisu na 

dokumenty A4, okładki 

wykonane z twardego 

kartonu pokrytego folią PP, 

20 przegródek, płócienny 

rozciągliwy grzbiet 

pozwalający na 

segregowanie także 

grubych plików 

dokumentów, każda kartka 

posiada okrągły otwór. 

szt. 3

165.

Dziennik  

korespondencyjny 200 

kartek twarda oprawa

blocz. 5

166.
Kwitariusz przychodowy K-

103
szt. 20

167. Księga kontowa szt. 2

168. Rejestr sprzedaży VAT szt. 4

169.
Książka druków ścisłego 

zarachowania
szt. 2

170. Karta drogowa A-5 blocz. 5

171. Arkusz spisu z natury A-4 blocz. 2

172.
Druki -  KW, dowód 

wypłaty,kopiujące, 14x10 
blocz. 1

173.
Druki- Wniosek o zaliczkę 

typ 408-5, 14x10
blocz. 5

174.
Druki - Rozliczenie zaliczki, 

10,5x15
blocz. 4

175.
Druki - Polecenie 

księgowania, pk 21x15
szt. 2

176. Druki - Książka kontowa A4 blocz. 2

177.
Druki - Delegacji A-5, 0S-

232
blocz. 10

178. Koperta osobowa D-7 szt. 100

179.
Pocztowa książka 

nadawcza samokopiująca
szt. 5

180.

Kalendarz na 2016 rok na 

biurko prostokątny stojący, 

podstawa od 25-30 cm, 

każdy dzień posiada 

godzinne zestawienie z 

możliwością zapisywania 

notatek

szt. 5

181.

Kalendarz na 2016 rok na 

biurko prostokątny stojący,  

podstawa od 15-17cm, 

każdy dzień posiada 

godzinne zestawienie z 

możliwością zapisywania 

notatek

szt. 5



182.

Kalendarz na 2016 rok na 

ściane zwykły, wyraźne 

cyfry

szt. 2

183.

Kalendarz na 2016 rok 

trójdzielny na ścianę, 

wyraźne cyfry

szt. 7

184. Kalkulator z taśmą CX 123 szt. 1

185.
Rolka kasowa 57mm 

(30mb) do w/w kalkulatora
szt. 5

186.

Rolka barwiąca czerwono-

czarna IR 40T do w/w 

kalkulatora

szt. 5

187.

Rolka-taśma barwiąca 

czerwono-czarna 1024FN 

Nr 51

szt. 5

188.

Szuflada dymna 24x24x6 - 

jasny brąz, wykonana z 

polistyrenu, możliwość 

łączenia w pionie

szt. 4

189.

Nożyczki  20 cm, wykonane 

ze stali nierdzewnej, uchwyt 

z niełamliwego plastiku, 

ergonomicznie 

wyprofilowana rękojeść   

szt. 2

190.

Recepturki  o średnicy 5 

cm, różne kolory, w 

opakowaniu 100 szt.

opak. 1

191.
Wizytownik format A-5, 

100 wizytówek
szt. 1

192.
Wizytownik format 1/2 z A-

4, 100 wizytówek
szt. 1

193.
Przybornik na biurko 

plastikowy
szt. 1

194.

Wąsy do skoroszytu z 

metalową blaszką, op.25 

szt, mix kolorów

op. 3

195.
Etykiety do segregatora 

4,5x15
szt. 20

196.

Kalkulator 12 cyfrowy, 

ekran koloru ciemniejszego 

od podstawy, skierowany 

do góry, połączony na stałe 

z podstawą na stałe, rozm. 

ok.16 x 11cm

szt. 2

Razem



zł

Lp. Nazwa towaru

Wydajn

ość 

minima

lna-

liczba 

stron

j.m.

Szacunkowa 

ilość 

jednostek

cena netto 

za 

jednostkę

Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

1.
Toner do drukarki 

HP LJ P 1102 
1600s szt. 3

2.
Toner do drukarki LJ 

Pro MFP M 225 dn
2200s szt. 5

3.
Toner do drukarki 

Brother HL 2035 
1500s szt. 4

4.
Bęben do drukarki 

Brother HL 2035
12000s szt. 2

5.
Toner do drukarki 

HP LJ 1320 z chipem 
2500s szt. 3

6.
Toner do drukarki 

Brother HL 5350 
3000s szt. 2

7.
Bęben do drukarki 

Brother HL5350
25000s szt. 2

8.
Tusz do drukarki HP 

Office Jet Pro 8000
1400s kpl. 4

9.
Toner do drukarki 

HP Laser Jet 3050

2000s

190s
szt. 4

10.
Toner do drukarki 

OKI B 412
3000s szt. 2

11.
Bęben do drukarki B 

412
25000s szt. 1

12.

Tusz do drukarki 

CANON MX 925, 

czarny duża 

pojemność, oraz 

komplet kolorów XL

1000s-

czarny, 

660 s.-

kolory

kpl.(5s

zt.)
4

13.
Toner do drukarki 

HP LJ 1010 
2000s szt. 4

14.
Toner do drukarki 

Toshiba T 1360 E
4300s szt. 2

15.
Toner do drukarki 

HP LJ 1536 DNF MFP
2100s szt. 3

16.
Tusz do drukarki HP 

Dejsk Jet 895 C 
930s szt. 3

17.
Tusz do drukarki 

Dejsk Jet 895 C kolor 
 620s szt. 3

18.
Toner do drukarki 

HP LJ 1100
2500s szt. 2

19.
Toner do drukarki 

HP LJ  1200 
2500s szt. 2

20.
Toner do drukarki 

HP  hp 1300
2500s szt. 2

21.
Tusz do drukarki HP 

DJ Advantage 4645
1000s kpl 2

Załącznik nr 5  do zaproszenia  z dnia 12.03.2020 r.

SO.271.1.2020

Zestawienie cen jednostkowych dla Zadania nr 2 - dostawa materiałów eksploatacyjnych



22.
Toner do drukarki 

HP LJ PRO 

400M401dn

6900s szt. 2

23.
Toner do drukarki 

SHARP AR-5618N
16000s szt. 1

24.
Toner do faksu 

Canon 295L
2700s szt. 1

25.
Toner  do drukarki 

Xerox Phaser 3320 
11000s szt. 4

26.
Tusze do drukarki 

Epson L 655
4x70ml kpl 2

27.
toner do drukarki 

Kyocera ecosys 
12000s szt. 5

28.
bęben do drukarki 

Kyocera ecosys 

m3040dn

12000s szt. 1

0,00 zł 0,00 zł 0,00 złOgółem


