
WYKONAWCA: Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego

…………………………………….

(REGON, NIP, adres, nazwa)

znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.483.2020.KW

Lp. Przedmiot zamówienia Opis
Informacje 

dodatkowe
j.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w zł

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Stawka 

podatku 

VAT

Wartość netto 

w zł

Wartość brutto 

w zł

Nazwa 

produktu/ 

producenta

A B C D E F G H I J K L

1.
Długopis z automatycznie chowanym 

wkładem RYSTOR® Boy Pen 6000

przezroczysta obudowa, zaopatrzona w gumowy 

uchwyt i klips - barwone w kolorze tuszu, długość 

linii pisania 6000 m, grubość linii 0,3 mm, średnica 

kulki 0,7 mm

niebieski szt. 150

2.
Wkłady do długopisu PILOT FRIXION 

ball
wymazywalne niebieski szt. 6

bez gumki, twardość 2HB szt. 20

bez gumki twardość 2B szt. 20

żółty szt. 35

różowy szt. 15

zielony szt. 15

pomarańczowy szt. 20

6.
Zakreślacz STABILO 

BOSS®ORIGINAL

uniwersalny tusz na bazie wody, grubość linii:2-5 

mm, op. 8 kolorów 
 8 kolorów op. 2

niebieski szt. 8

czerwony szt. 8

zielony szt. 8

czarny szt. 8

niebieski szt. 62

czarny szt. 234

czerwony szt. 39

czarny szt. 2

niebieski szt. 7

czerwony szt. 4

10. Marker RYSTOR
foliopis wodoodporny (parmanentny) grubość linii 

pisania S=04 mm
czarny szt. 5

11. Marker do pisania na szkle Artline Multi Pen 1.0. Shachihata biały szt. 10

niebieski szt. 3

czerwony szt. 2

13. Długopis olejowy Super Grip

gumowy uchwyt, mechanizm chowania wkładu oraz 

krystaliczna obudowa, tusz olejowy wodoodporny 

nieblaknący  długośc linii pisania 1100 m, grubość 

pisania  0,21 mm

niebieski szt. 4

niebieski szt 5

arkusz pomocniczy 

Segregator na dokumenty formatu A4

szerokość grzbietu 80 mm, z mechanizmem 

dźwigniowym, wykonany z kartonu pokrytego na 

zewnątrz polipropylenem, dolna krawędź 

wzmocniona metalową szyną, dwustronna 

wymienna etykieta

9.

Marker permamenty 
SCA 100, grubość linii pisania 1,0 mm, długość linii 

pisania 1000 m
12.

14.

20

Marker olejowy 
wodoodporny, odporny na ścieranie i temperaturę, 

grubość linii 3-4 mm

Flamaster biurowy

5.

Markery do pisania na szkle 

SHARPIE® Fine

marker permamentny do szkła, drewna, plastiku, 

sprężysta końcówka odporna na ścieranie, 

wodoodporny atrament na bazie spirytusu, grubość  

linii F1,0 mm

Zakreślacz STABILO 

BOSS®ORIGINAL

uniwersalny tusz na bazie wody, grubość linii:2-5 

mm

3.

4. Ołówek STABILO® Othello 282

7.

8.

zadanie 1 - dostawa materiałów biurowych

Cienkopis  STABILO® Point 88
cienkopis z końcówką o grubości 0,4 mm, tusz na 

bazie wody, końcówka oprawiona w metal

czerwony szt.

zielony szt. 10



czerwony szt. 5

turkusowy szt. 8

czerwony szt. 30

niebieski szt 40

zielony szt 30

niebieski szt 20

czerwony szt 10

zielony szt 10

żółty szt. 10

17.
Teczka wiązana na dokumenty 

formatu A4

wykonana z kartonu o gramaturze 280g/m2, trzy 

wewnętrzne klapy zabezpieczające dokumenty 

przed wypadaniem, bawełniane tasiemki

biała szt. 20

18.
Teczka lakierowana z gumką 

ESSELTE® 

na dokumenty formatu A4 z gumką, wykonana z 

kartonu o gramaturze 400g/m2, karton kolorowy i 

lakierowany z zewnętrznej strony, trzy zakładki 

zabezpieczajace dokumenty przed wypadaniem

biała szt. 13

zielona szt. 30

niebieska szt. 40

czerwona szt. 20

niebieska szt. 5

żółta szt. 5

21. Teczka skrzydłowa na gumkę

z twardej i sztywnej tektury 2mm powlekana filią 

polipropylenowa, szerokość grzbietu  do 40 mm, do 

formatu A4

zielona szt. 2

22. Teczka kopertowa A4+

Polipropylenowa o powiekszonym formacie wymiary 

357x240mm, 2 kieszenie, kieszonka na wizytówki, 

zatrzaskowe zapięcie

transparentny szt. 2

czerwona szt. 6

niebieska szt. 6

24. Pojemnik kartonowy na czasopisma

do przechowywania skoroszytów, katalogów, 

folderów, pole opisowe na grzbiecie, szerokość 

grzbietu 80 mm

szt. 3

25.

Pojemnik na dokumenty ażurowy 

polistyren A4 DONAU, stojący, 

pionowy

szerokość grzbietu: 70mm, wykonany z twardego, 

odpornego na pęknięcia polistyrenu, sztywna 

konstrukcja o zwiększonej stabilności

niebieski szt 4

26. Półka na dokumenty LEITZ WOW A4, wymiary 267x49x336 mm czarna szt. 12

27. Pudełko do archiwizacji dokumentów 

 wykonane z tektury, szerokość grzbietu 100 mm, 

pole opisowe na grzbiecie i bocznej ściance,                    

wymiary: 350 x 260x 100 mm

szt. 10

28. Przekładki kartonowe ESSELTE® 

wykonane z kartonu o gramaturze 160g/m2, 

laminowane, kolorowe indeksy, perforacja 

wzmocnione folią, karta informacyjno-opisowa, 

format A4

5 stron op. 5

29. Przekładki kartonowe ESSELTE®                                

wykonane z kartonu o gramaturze 160g/m2, 

laminowane, kolorowe indeksy, perforacja 

wzmocnione folią, karta informacyjno-opisowa, 

format A4

10 stron op. 15

30.
Przekładki polipropylenowe 

numeryczne 1-20 

wykonane z polipropylenu o grubości 120 mikronów, 

pierwsza strona wykonana z kartonu ułatwiającego 

opisywanie, uniwersalna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora

op. 13

31.
Przekładki polipropylenowe 

alfabetyczne A-Z

wykonane z polipropylenu o grubości 120 mikronów, 

pierwsza strona wykonana z kartonu ułatwiającego 

opisywanie, uniwersalna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora

op. 20

Teczka A4 PP z gumką Esselte Vivida
teczka z polipropylenu wykonana z 

półprzezroczystego PP o grubości 0,5 mm, 
20.

Teczka skrzydłowa na rzep

 z twardej i sztywnej tektury 2mm powlekana filią 

polipropylenowa, szerokość grzbietu  do 40 mm, do 

formatu A4, zamykana na 2 rzepy

23.

16.

Teczka kartonowa z gumką 

na dokumenty formatu A4,  z gumką wzdłuż 

długiego boku lub narożna, wykonana z kartonu o 

gramaturze 350/m2

19.

Segregator na dokumenty formatu A4

szerokość grzbietu 80 mm, z mechanizmem 

dźwigniowym, wykonany z kartonu pokrytego na 

zewnątrz polipropylenem, dolna krawędź 

wzmocniona metalową szyną, dwustronna 

wymienna etykieta

Segregator z mechanizmem A4 

ESSELTE® No.1

szerokość grzbietu 75 mm, z mechanizmem 

dźwigniowym, dolna krawędź wzmocniona metalową 

szyną, dwustronna wymienna etykieta

14.

15.

Segregator z mechanizmem A4 

ESSELTE® No.1

szerokość grzbietu 50 mm, z mechanizmem 

dźwigniowym, dolna krawędź wzmocniona metalową 

szyną, dwustronna wymienna etykieta



32.

Przekładki kartonowe Mylar Maxi z 

Kartą do wielokrotnego opisu, 1-31 

kart

Format A4 maxi (245x297), Esselte ET6240 op. 12

33.
Przekładki polipropylenowe A4+ 

ELBA,                    1-31 kart
LYRECO, 3.794.467 op. 12

34.

Przekładki kartonowe Mylar Maxi z 

Kartą do wielokrotnego opisu, 1-20 

kart

Format A4 maxi (245x297) op. 2

35. Przekładki kartonowe Datura 1/3 A4 op. a'100 szt różowy op. 4

36. Koperty listowe C-4
samoprzylepne, z paskiem, wymiar 229x324 mm, 

gramatura nie mniejsza niż 90 g/m2
białe

op. a'250 

szt.
5

37. Koperty listowe C-5
samoprzylepne, z paskiem, wymiar 162x229mm, 

gramatura nie mniejsza niż 90 g/m2
białe

op.            

a'500 szt.
8

niebieski szt. 80

czerwony szt. 50

zielony szt. 50

żółty szt. 100

39. Skoroszyt kartonowy oczkowy pełny, wykonany z kartonu o grubości 250 g/m2 op. a'50 szt. op. 2

40. Skoroszyt zawieszany 1/2 z kartonu 250g wąs metalowe kółka biały szt. 50

41.
Koszulki na dokumenty ESSELTE® 

formatu A4

wykonana z krystalicznej folii PP o grubości 55 

mikronów, sposób otwierania z góry, op.a'100 szt.
op. 35

42.
Koszulka szeroka groszkowa A4 

Lyreco
grubość 120 mikronów, wymiary: 220x300 op. 9

43. Koszulka ESSELTE na płyty CD

pojemnośc koszulki 4 CD, folia PP, 200 mic, 

przezroczysta, uniwersalna perforacja, w zestawie 

etykiety i fiszki

szt. 10

44. Koszulka A4 na suwak Esselte
szczelne zapięcie na suwak, wykonana z mocnej 

foliii polipropylenowej 200 mic
krystaliczna op. a'5 szt. 5

45. Ofertówki sztywne ESSELTE®

przezroczysta, wykonana z folii PCW o grubości 150 

mikronów,  otwierana u góry i z prawej strony, 

op.a'25 szt.

przezroczysta op. 2

Spinacz owalny 28 mm, op.a'100 szt. op. 10

Spinacz owalny 50 mm, op.a'100 szt. op. 10

wykonane z metalu, 19 mm, op.a'12 szt. op. 18

wykonane z metalu, 32 mm, op.a'12 szt. op. 36

24/6, op.a'1000 szt. op. 26

26/8  op.1000szt op 2

49.
Gumka do ścierania ołówka nie 

gorsza niż Staedtler®
wymiary 6,3x2,2x1,2 cm szt. 20

wykonana z przezroczystego plastiku, dł. 20 cm szt. 8

wykonana z przezroczystego plastiku, dł. 30 cm szt. 6

51. Nożyczki biurowe LACO®
dł. ok. 16 cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, 

rękojeść wykonana z niełamliwego plastiku
szt. 12

52.
Nożyczki biurowe DONAU klasyczne 

25,5 cm

dł. ok. 25,5 cm, ostrze wykonane ze stali 

nierdzewnej, rękojeść wykonana z niełamliwego 

plastiku

szt. 7

53. Temperówka z pojemnikiem

wyposażona w pojemnik na ostrużyny, stalowe 

ostrze mocowane wkrętem, do temperowania 

standardowych oraz grubych ołówków

szt. 15

54. Klej w sztyfcie PRITT®
poj. 40 g, nie zawierający rozpuszczalnika, do 

klejenia papieru, tektury, nie marszczy papieru
szt. 50

55. Klej w płynie nie gorszy niż PRITT Pen
poj.40 ml, nie zawierający rozpuszczalnika, do 

klejenia papieru, tektury, końcówka z gąbką
szt. 4

56.
Korektor w płynie UNI mitsubishi CLP-

300

w długopisie, metalowa koncówka, szybko schnący, 

skuwka z klipem, grubość lini korygowania 1,2 mm, 

pojemność 8 ml

szt. 14

57. Tusz do stempli Noris czerwony szt. 3

58. Tusz do stempli Noris czarny szt. 6

59. Taśma klejąca Scotch® Crystal
19 mmx 33 m, niewidoczna po nałożeniu, nie żółknie 

pod wpływem czasu
szt. 34

60. Taśma przezroczysta wąska 12 mm szt. 60

48. Zszywki do zszywacza 

Linijka50.

Skoroszyt PVC A4 zawieszany

wykonany z mocnego i sztywnego PCV, przednia 

okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy, 

wysuwany pasek opisowy, zaokrąglone rogi, boczna 

perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora

38.

Klipy do papieru

46.

47.



61. Taśma dwustronna szerokość 25 mm szt. 5

62.
Taśma szeroka przeźroczysta do 

pakowania 
samoprzylepna PP brązowa 75mmx66m szt. 20

63. Taśma malarska 48m/33m szt. 10

64.
Taśma samoprzylepna SCOTCH® 

Magic 19 mm x 33 m
19 mmx 33 m, niewidoczna po nałożeniu, nie żółknie 

pod wpływem czasu
szt. 20

65.
Taśma samoprzylepna SCOTCH® 

Magic 19 mm x 7,6 m

19 mm x 7,6 m,z matowym wykończeniem, 

niewidopczna na fotokopiach, idealna do 

naprawiania i sklejania dokumentów, można po niej 

pisać

szt. 3

biała szt. 101

żółta szt. 100

pomarańczowa szt. 102

zielona szt. 100

czerwona szt. 100

67.
Taśma do metkownicy III-rzędowej 

BLITZ T111.A12, rozmiar: 28 x 29
biała szt. 15

68. Taśma biurowa dwustronna 7,5x12 mm z dyspenserem przezroczysta szt. 2

69. Podajnik do taśmy klejącej Scotch 3M C-38 szt. 2

70. Rozszywacz
do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa 

konstrukacja, obudowa z trwałego tworzywa
czarny, granatowy szt. 11

71. Blok szkolny, notatnikowy A4 100 kartek, klejony szt. 9

72. Blok szkolny, notatnikowy A5 100 kartek, klejony szt. 8

73. Brulion szyty A4 96 kartkowy, oprawa twarda lakierowana, w kratkę szt. 4

74. Brulion szyty A5 160 kartkowy, w kratkę szt. 4

75. Brulion szyty A4  160 kartkowy, w kratkę szt. 5

76. Zeszyt A5 32 kartkowy, w kratkę szt. 15

77. Skorowidz szyty 1/2 A4 w twardej oprawie, 96 kartkowy szt. 1

 40x50 mm, bloczek 100 kartek, op.a'3 szt. żółte op. 32

38x51 mm, bloczek samoprzylepny, op. a'la 12x100 

szt
4 kolory pastelowe op. 10

 75x75 mm, bloczek 100 kartek, op.a'1 szt. żółte op. 30

79. Kostka kolorowa klejona 85x85x40 mm szt. 47

80. Zakładki indeksujące 45x12 mm,  Neon strzałki po 20 kart. Stick'n mix 5 kol. op. 12

81. Zakładki indeksujące papierowe 45x15 mm, 6x30, mix 6 kolorów ECO mix 6 kol. op. 12

82. Etykiety uniwersalne na składance
rozmiar 48x18,7 mm, op. a'la 900 szt, rzędów na 

arkuszu 2x9
op. 2

83. Zszywacz biurowy Leitz®

ładowany od góry, zszywa jednorazowo do 30 

kartek, pojemnosc magazynka do 1000 zszywek 

24/6 

niebieski, czerwony szt. 17

84. Dziurkacz średni Leitz®

pojemnik na ścinki, ergonomiczny uchwyt, 

precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do 

podglądu, z wyraźnie zaznaczonym formatem, 

dziurkuje jednorazowo do 16 kartek

niebieski, czerwony szt. 8

85.
 Datownik samotuszujący Shiny Dater 

S-300
w wersji polskiej, wysokość liter/cyfr 3,8 mm szt. 12

*jednorazowa dostawa RAZEM x

____________________ _________________________________________
miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Karteczki samoprzylepne  Post-it®78.

 Taśma do metkownicy II rzędowej 

BLITZ C17, szerokość 2,6 cm 
66.



WYKONAWCA: Załącznik nr 3b do zapytania ofertowego

…………………………………….
(REGON, NIP, adres, nazwa)

znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.483.2020.KW

Lp. Przedmiot zamówienia Opis
Informacje 

dodatkowe
j.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w zł

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Stawka 

podatku 

VAT

Wartość 

netto w zł

Wartość 

brutto w zł

Nazwa 

produktu/ 

producenta

A B C D E F G H I J K L

1. Papier do drukarek laserowych, format A4

gramatura 80g/m2 

białość CIE nie 

mniejsza niż 160

ryza a'500 szt ryza 300

2. Papier do drukarek laserowych, format A4

gramatura 160g/m2 

białość CIE nie 

mniejsza niż 160

ryza a'250 szt. ryza 5

3. Papier samoprzylepny, format A4 biały, matowy 50 arkuszy op. 1

*jednorazowa dostawa RAZEM x

____________________ _________________________________________
miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

zadanie 2- dostawa papieru

arkusz pomocniczy 



WYKONAWCA: Załącznik nr 3c do zapytania ofertowego

…………………………………

….
(REGON, NIP, adres, nazwa)

znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.483.2020.KW

Lp. Przedmiot zamówienia Opis
Informacje 

dodatkowe
j.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w zł

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Stawka 

podatku 

VAT

Wartość 

netto w zł

Wartość 

brutto w zł

Nazwa 

produktu/ 

producenta

A B C D E F G H I J K L

1.
Dziurkacz metalowy biurowy, 

mocny 

dziurkuje jednorazowo  do 100 

kartek

 np.D.RECT  

1300 
szt. 2

2.
Tablica suchościeralna-

magnetyczna 

rama aluminiowa,powierzchnia 

lakierowana o właściwościach 

magnetycznych,możliwość 

montażu w pionie lub poziomie w 

4 narożnikach w komplecie 

zestaw do mocowania, półka w 

zestawie, wymiar 60x40 cm

biała szt. 4

3.
Magnesy do tablicy 

magnetycznej

średnica 15mm, opakowanie a'la 

10 szt.
mix kolorów op. 8

4. Metkownica Blitz II rzędowa C17 szt. 2

5. Kalkulator naukowy
z funkcją logarytmów, 

antylogarytmów, potęg
TooR Electronic szt. 1

6. Kalkulator Vector VC/444 szt. 2

*jednorazowa dostawa RAZEM x

____________________ _________________________________________
miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

zadanie 3- dostawa wyposażenia

arkusz pomocniczy



WYKONAWCA: Załacznik nr 3d do zapytania ofertowego

…………………………………….
(REGON, NIP, adres, nazwa)

znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.483.2020.KW

Lp. Przedmiot zamówienia Opis Informacje dodatkowe j.m. Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w zł

Cena 

jednostkowa 

brutto w zł

Stawka 

podatku 

VAT

Wartość 

netto w zł

Wartość 

brutto w zł

Nazwa 

produktu/ 

producenta

A B C D E F G H I J K

1.
Planer ścienny,         

kalendarz na 2021 rok
 format A1, wymiary: 59 x 84 cm suchościeralny szt. 16

2.
Podkład na biurko                

na 2021 rok
 wymiary 59 x 42 cm 26 kart szt. 8

3
Podkład na biurko                

na 2021 rok
 wymiary 59 x 42 cm 52 karty szt. 14

3.
Kalendarz trójdzielny ścienny 

na 2021 rok

wymiary: 32 × 68 cm, zaznaczone numery tygodni,  główka 

kartonowa z efektem wypukłości, lakierowana, plecy 

zadrukowane w szarym kolorze, przesuwne czerwone okienko, 

zawieszka do zawieszenia

wzory: krajobrazy, kwiaty, 

bez logowania
szt. 70

4.
Kalendarz czterodzielny 

ścienny na 2021 rok

wymiary: 32 x 84 cm, zaznaczone numery tygodni, 4 oddzielne 

kalendaria, miesiąc poprzedni, bieżący wyróżniony  

kolorystycznie i następny, główka kartonowa z efektem 

wypukłości, lakierowana, plecy zadrukowane w szarym 

kolorze, przesuwne czerwone okienko, zawieszka do 

zawieszenia

wzory: krajobrazy, kwiaty, 

bez logowania
szt. 1

5.
Kalendarz biurkowy  

na 2021 rok

układ poziomy, układ tydzień na stronie,  4 oddzielne 

kalendaria, miesiąc poprzedni, bieżący wyróżniony  

kolorystycznie i następny, okładka miękka kartonowa 

laminowana, metalowa podwójna spirala, papier o gramaturze 

70 gm2, w kolorze białym, format 26x13,5 cm

szt. 40

6.
Kalendarz biurkowy  

na 2021 rok

układ pionowy, układ tydzień na stronie, okładka miękka, 

kartonowa laminowana, metalowa podwójna spirala, papier o 

gramaturze 70 gm2, w kolorze białym, format 14x20 cm

szt. 28

*jednorazowa dostawa RAZEM x

____________________ _________________________________________
miejscowość, data podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

arkusz pomocniczy 

zadanie 4- dostawa kalendarzy


