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Wykonawca  

  

FORMULARZ OFERTOWY  

Po korekcie 13 marca 2015 roku 

 

 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę artykułów biurowych i papieru do Urzędu Staty-

stycznego w  Warszawie, 

 

my niżej podpisani:   

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

Telefon ………………………………… e-mail ……………………………………… 
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(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy), dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum) 

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
 

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

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

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika (dane wymagane): 

adres: 

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

numer telefonu:  ............................................ , 

numer faksu:  ............................................ , 

adres poczty e-mail:  ............................................ . 

 

Składając niniejszą ofertę: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z warunkami wykonywania zamówienia.  

2. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za poświadczenie 
nieprawdy

1
. 

                                                                 

1
 art. 297 kodeksu karnego § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub 

instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwa-
rancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

5. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w formularzu cenowym, wynosi: 

 

Cena brutto (wartość umowy brutto) za dostawę w całym okresie obowiązywania umowy (z VAT): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………PLN 

(słownie: .………………………………………..………………………………………………………………………………………..……...),  

przy stawce ……. % podatku VAT  

 Cena netto (bez VAT) ……………………………………..……………….PLN 

 

w tym: 

A. NOŚNIKI DANYCH: 

 RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 
Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 
Płyty CD / 

DVD 
Płyta CD-RW  
VERBATIM 

700 MB, w opakowaniach jednostkowych z tworzywa 
(box lub slim box) 

sztuki 700 zł zł zł 

 
 

Płyta DVD-RW 
VERBATIM 

4,7 GB, w opakowaniach jednostkowych z tworzywa 
(box lub slim box) 

sztuki 100 zł zł zł 

B. ETYKIETY: 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Etykiety 
Etykiety  

105 x 41 mm 
do drukarek laserowych, drukarek atramentowych i 

kopiarek, białe, matowe, samoprzylepne 
opakowanie 

(100 arkuszy) 
2 zł zł zł 

  
Etykiety  

210 x 148 mm 
do drukarek laserowych, drukarek atramentowych i 

kopiarek, białe, matowe, samoprzylepne 
opakowanie 

(100 arkuszy) 
2 zł zł zł 

  

Etykiety  
samoprzylepne  

dwurzędowe 

do drukarek igłowych, dwurzędowe, o wymiarach 88,9 x 
36,0 mm, białe, matowe, samoprzylepne, 

Sztuki 
Opakowanie 
(8 000 sztuk) 

100 000 
13 

zł zł zł 

C. GALANTERIA PAPIERNICZA: 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Koperty 
Koperta  

B5 
brązowa, samoklejąca 

opakowanie 
500 sztuk 

200 zł zł zł 

  
Koperta  
B5 HK 

biała, samoklejąca z paskiem 
opakowanie 
500 sztuk 

20 zł zł zł 

  
Koperta  
B5 SK 

biała, samoklejąca 
opakowanie 
(500 sztuk) 

14 zł zł zł 

  
Koperta  

175 x 225 
biała, z folią bąbelkową, samoklejąca z paskiem 

opakowanie 
(100 sztuk) 

10 zł zł zł 

  
Koperta  

C6 
biała, samoklejąca z paskiem 

opakowanie 
(1000 sztuk) 

10 zł zł zł 

  
Koperta  
DL SK 

biała, bez okienka, samoklejąca 
opakowanie 
(1000 sztuk) 

8 zł zł zł 

  
Koperta  
DL SK 

biała, z okienkiem z prawej strony, samoklejąca 
opakowanie 
(1000 sztuk) 

2 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  
Koperta  

G/17 
biała, z folią bąbelkową, samoklejąca 

opakowanie 
(100 sztuk) 

2 zł zł zł 

  
Koperta  

H/19 
biała, z folią bąbelkową, samoklejąca z paskiem 

opakowanie 
(100 sztuk) 

2 zł zł zł 

2 
Bloczki 

samoprzy-
lepne 

Kostka / bloczek 
mix kolorów, klejone karteczki o wymiarach 75 - 90 x 75 

- 90 mm, po około 400 - 450 kartek w bloczku 
sztuki 20 zł zł zł 

  

Notesy  
samoprzylepne  

DONAU Eco  
lub POST-IT 

żółte, wymiary: 76 mm x 76 mm, gramatura: 70 g/m2, 
100 kartek, liczba bloczków w opakowaniu: 3 

opakowanie 20 zł zł zł 

  

Notesy  
samoprzylepne  

DONAU Eco  
lub POST-IT 

żółte, wymiary: 38 mm x 51 mm, gramatura: 70 g/m2, 
100 kartek, liczba bloczków w opakowaniu: 3 

opakowanie 20 zł zł zł 

  

Notesy  
samoprzylepne  

DONAU Eco  
lub POST-IT 

żółte, wymiary: 76 mm x 127 mm, gramatura: 70 g/m2, 
100 kartek 

sztuki 20 zł zł zł 

  
Bloczki  

POST-IT Z-notes 
żółte, zielone, pastelowe (wybór przy zamówieniu), 

wymiary: 76 x 76 mm, 100 kartek 
sztuki 20 zł zł zł 

3 Zakładki 
Zakładki  

indeksujące 
20 x 50 mm /50, 4 kolory "neon", samoprzylepne opakowanie 10 zł zł zł 

  
Zakładki  

indeksujące POST-IT 
25 x 43 mm, barwa: zielona, żółta, niebieska, czerwo-
na, samoprzylepne, podwójnie pakowane, 2 x 50 sztuk 

opakowanie 10 zł zł zł 

4 Zeszyty 

Zeszyt A4  
gładki  

60 kartek 

oprawa miękka, grafika na okładce stonowana, grama-
tura papieru min. 70 g/m2 

sztuki 50 zł zł zł 

  

Zeszyt A4  
gładki  

min. 90 kartek 

oprawa twarda, szyty, grafika na okładce stonowana, 
gramatura papieru min. 70 g/m2 

sztuki 50 zł zł zł 



Dodatek nr 1 do Ogłoszenia znak sprawy WAW-FA.2720.31.2015 

 

[6] 

 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  
Zeszyt A4  

w kratkę 60 kartek 
oprawa miękka, grafika na okładce stonowana, grama-

tura papieru min. 70 g/m2 
sztuki 50 zł zł zł 

  

Zeszyt A4  
w kratkę  

min. 90 kartek 

oprawa twarda, szyty, grafika na okładce stonowana, 
gramatura papieru min. 70 g/m2 

sztuki 50 zł zł zł 

  

Zeszyt A5  
gładki  

60 kartek 

oprawa miękka, grafika na okładce stonowana, grama-
tura papieru min. 70 g/m2 

sztuki 100 zł zł zł 

  

Zeszyt A5  
w kratkę  
60 kartek 

oprawa miękka, grafika na okładce stonowana, grama-
tura papieru min. 70 g/m2 

sztuki 100 zł zł zł 

5 

Wkłady 
bloczkowe 
do podaj-

nika 

Wkład do  
pojemnika na kar-

teczki 

karteczki kolorowe, nieklejone, wymiar 75-90 x 75-90 
mm, wysokość wkładu min. 35 mm - 45 mm 

sztuki 25 zł zł zł 

6 Bloki 
Blok biurowy  
makulaturowy 

format A4, biały, gładki lub w kratkę, klejenie na krót-
szym boku, min. 100 kartek 

sztuki 25 zł zł zł 

  
Blok biurowy  
makulaturowy 

format A5, biały, gładki lub w kratkę, klejenie na krót-
szym boku, min. 100 kartek 

sztuki 60 zł zł zł 

D. ARTYKUŁY PIŚMIENNE: 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Długopisy 

Długopis automa-
tyczny  

ZENITH-7 

metallic (mix kolorów), wkład: niebieski, czarny, czer-
wony, zielony, wybór przy zamówieniu 

sztuki 50 zł zł zł 

  

Długopis  
ORANGE firmy BIC 

wkład: niebieski (dodatkowo: czerwony, zielony, czarny, 
wybór przy zamówieniu) 

sztuki 1 000 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  
Długopis żelowy 
PENTEL K116 

wkład: niebieski (dodatkowo: czerwony, zielony, czarny 
wybór przy zamówieniu) 

sztuki 500 zł zł zł 

  
Wkład do długopisu 

PENTEL K116 
wkład wymienny KF6, kolor niebieski w standardzie do 

wyboru: czarny, czerwony, zielony 
sztuki 500 zł zł zł 

  

Wkład do długopisu 
automatycznego 

ZENITH-7 

wkład kolor niebieski w standardzie do wyboru: czarny, 
czerwony, zielony 

sztuki 200 zł zł zł 

2 Cienkopisy 
Cienkopis  

STABILO Point 88 
wkład: czerwony, niebieski, zielony, czarny, wybór przy 

zamówieniu, grubość kreski: 0,4 mm 
sztuki 300 zł zł zł 

3 
Ołówki 
i grafity 

Ołówek z gumką 
MAPED BLAC-

KPEPS lub STABILO 

ołówek grafitowy HB, drewniany z gumką sztuki 400 zł zł zł 

  

Ołówek  
automatyczny  

PENTEL 
 lub ROTRING Tikky 

grafit 0,5 mm, HB sztuki 20 zł zł zł 

  
Grafit do ołówków automatycznych, średnica 0,5 mm, HB 

opakowanie 
(12 sztuk) 

20 zł zł zł 

4 
Markery  

/  
pisaki 

Marker / zakreślacz 
STABILO 

fluorescencyjny, z tuszem niezamazujący wydruków 
laserowych i atramentowych, szerokość linii 2-5 mm, 

ścięta końcówka, barwa żółta (na zamówienie zielony, 
czerwony, pomarańczowy) długość linii pisania nie 

mniej niż 180 m 

sztuki 200 zł zł zł 

  
Pisak  

permanentny 
do pisania na wszystkich powierzchniach, do wyboru: 

czarny, granatowy, zielony, czerwony 
sztuki 10 zł zł zł 

  
Pisaki  

do białych tablic 

zestaw 4 kolory (czarny, zielony, niebieski, czerwony), 
łatwość usuwania markera z powierzchni białej tablicy 
(niemażący się ani niezostawiający śladów po usunię-

ciu). 

opakowanie  
(4 sztuki) 

5 zł zł zł 

5 
Tempe-
rówki 

Temperówka 
wykonana z metalu, ostrze stalowe, pojemnik na ścinki 

może być z tworzywa, ergonomiczny kształt 
sztuki 50 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

6 Gumki 

Gumka  
uniwersalna  

DONAU mała 

przeznaczona do wymazywania pisma ołówkowego  
i długopisu, kauczukowa, miękka, biała 

sztuki 50 zł zł zł 

7 Korektory 
Korektor  
w płynie 

w buteleczce z pędzelkiem, nietoksyczny, szybkosch-
nący, pojemność min. 20 ml 

sztuki 50 zł zł zł 

  
Korektor  
w piórze 

metalowa końcówka, pojemność min. 7 ml sztuki 60 zł zł zł 

  
Korektor  

w taśmie PENTEL 
w ergonomicznej obudowie, szerokość taśmy 5 mm, 

długość min. 12 m 
sztuki 200 zł zł zł 

8 Linijki Linijka 20 cm 
linijka 20 cm - wykonana z przezroczystego polistyrenu 

(barwiona w masie) z zaokrąglonymi rogami 
i gwarantowaną dokładnością skali 

sztuki 5 zł zł zł 

  
Linijka 30 cm 

linijka 30 cm - wykonana z przezroczystego polistyrenu 
(barwiona w masie) z zaokrąglonymi rogami 

i gwarantowaną dokładnością skali 
sztuki 5 zł zł zł 

  
Linijka 40 cm 

linijka 40 cm - wykonana z przezroczystego polistyrenu 
(barwiona w masie) z zaokrąglonymi rogami 

i gwarantowaną dokładnością skali 
sztuki 5 zł zł zł 

  
Linijka 50 cm 

linijka 50 cm - wykonana z przezroczystego polistyrenu 
(barwiona w masie) z zaokrąglonymi rogami 

i gwarantowaną dokładnością skali 
sztuki 5 zł zł zł 

E. AKCESORIA BIUROWE: 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Dziurkacze Dziurkacz 

odległość między dziurkami: 80 mm, liczba dziurek: 2, 
średnica dziurek: 5,5 mm, ogranicznik formatu: co naj-
mniej dla: A4, A5, A6, co najmniej: części mechaniczne 

z metalu 

sztuki 30 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

2 Zszywacze Zszywacz 
co najmniej metalowy mechanizm, zszywający co naj-
mniej 20 kartek, głębokość wsunięcia kartki: nie mniej 

niż 45 - 50 mm, na zszywki: 26/x lub 27/x 
sztuki 30 zł zł zł 

3 
Rozszywa-

cze 
Rozszywacz 

rozszywacz do rozginania i usuwania zagiętych zszy-
wek, przeznaczony dla zszywek: 24/6, 24/8, 26/6, 26/8, 

nr 10, mix kolorów 
sztuki 20 zł zł zł 

4 Zszywki 
Zszywki  

cynkowe 10/6  
opakowanie 
(1000 sztuk) 

20 
30 

zł zł zł 

  
Zszywki  

cynkowe 24/6  
opakowanie 20 zł zł zł 

  
Zszywki  

cynkowe 25/10  
opakowanie 20 zł zł zł 

  
Zszywki  

cynkowe 26/10  
opakowanie 20 zł zł zł 

  
Zszywki  

cynkowe 26/6  
opakowanie 

20 
30 

zł zł zł 

  
Zszywki  

cynkowe 27/6  
opakowanie 20 zł zł zł 

5 
Spinacze, 

klipy, 
pinezki 

Klip 15 
 

opakowanie 
(12 sztuk) 

10 zł zł zł 

  
Klip 19 

 
opakowanie 
(12 sztuk) 

20 zł zł zł 

  
Klip 25 

 
opakowanie 
(12 sztuk) 

20 zł zł zł 

  
Klip 32 

 
opakowanie 
(12 sztuk) 

10 zł zł zł 

  
Klip 41 

 
opakowanie 
(12 sztuk) 

5 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  
Pinezka  

beczułkowa 
mix kolorów 

opakowanie 
(100 sztuk) 

5 zł zł zł 

  
Pinezka  
zwykła 

powlekana, mix kolorów 
opakowanie 
(40 sztuk) 

2 zł zł zł 

  
Spinacz  
okrągły 

galwanizowany, rozmiar 70 - 75 mm 
opakowanie 
(50 sztuk) 

30 zł zł zł 

  
Spinacz  
okrągły 

galwanizowany, rozmiar 28-35 mm 
opakowanie 
(100 sztuk) 

30 zł zł zł 

6 Nożyczki 

Nożyczki  
biurowe 

/uniwersalne 

całe metalowe wraz z rękojeścią,  
długości 16,5 cm - 21 cm 

sztuki 35 zł zł zł 

7 
Taśmy 
klejące 

Taśma biurowa 
samoprzylepna 
SCOTCH magic 

matowa, na podajniku, szerokość: 19 mm,  
długość: 7,5 m 

sztuki 20 zł zł zł 

  

Taśma biurowa 
samoprzylepna 
przezroczysta 

przezroczysta, na podajniku, szerokość: 12 - 19 mm, 
długość: min. 30 m 

sztuki 40 zł zł zł 

  

Taśma pakowa 
akrylowa 
SCOTCH 

przezroczysta lub brązowa, szerokość: około 50 mm, 
długość: min. 60 m, grubość 65 mikronów 

opakowanie (6 
sztuk) 

10 zł zł zł 

8 
Papier 

pakowy 
Papier  
pakowy 

makulaturowy, rulon 120 cm, 5 kg sztuki 2 zł zł zł 

  

Sznurek 
gospodarczy 

polipropylenowy, pakowy, grubość: 1,6 mm, 1600 Tex, 
nawój 165 m.b., granatowy lub biały zgodnie z zamó-

wieniem 

polipropylenowy, pakowy, TEX 750 – nawój 300 m.b – 
waga 0,5kg, barwy: białej lub szarej 

sztuki 
50 
20 

zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

9 Kleje 
Klej  

w płynie 

klej w płynie, w pojemniku wyposażonym w metalową 
lub gumową kulkę do nanoszenia kleju, do precyzyjne-
go klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, itp. nie nisz-
czący ani nie deformujący klejonej warstwy, usuwalny 

za pomocą wody, pojemność: min. 50 ml, po wyschnię-
ciu przezroczysty 

sztuki 60 zł zł zł 

  
Klej  

w sztyfcie 
klej do papieru i tektury, około 40 g, zmywalny, po wy-

schnięciu przezroczysty 
sztuki 20 zł zł zł 

10 
Artykuły 
stemplar-

skie 

Tusz  
do stempli 

do stempli gumowych i fotopolimerowych, na bazie 
wody, buteleczka z aplikatorem, nakrętka w kolorze 
tuszu, pojemność butelki min. 25 ml, kolory: czarny, 

czerwony, zielony niebieski, wybór koloru - zależny od 
zapotrzebowania zamawiającego 

sztuki 4 zł zł zł 

11 Akcesoria 
Gumki  

recepturki 
w 1 kg worku, domieszka kauczuku około 80%, kolor 

dowolny, średnica 64 - 70 mm 
sztuki 5 zł zł zł 

  
Gumki  

recepturki 
w 1 kg worku, domieszka kauczuku około 80%, kolor 

dowolny, wielkość 150 x 4 mm 
sztuki 1 zł zł zł 

  
Plastelina szkolna 

ASTRA 
6 kolorów opakowanie 2 zł zł zł 

F. ORGANIZACJA BIURA: 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Przyborniki 
Organizer 
na biurko 

LEITZ PLUS/WOW 

zaprojektowany do małych i dużych szuflad pojemni-
ków PLUS /WOW, 4 przegródki do uporządkowania 
małych przedmiotów jak długopisy, karteczki, wizy-

tówki, spinacze itp. Przezroczysty, z teksturą na dnie, 
stopery na spodzie organizera, wymiary 

24,5 cm x 3,3 cm x 16,5 cm 

sztuki 5 zł zł zł 



Dodatek nr 1 do Ogłoszenia znak sprawy WAW-FA.2720.31.2015 

 

[12] 

 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  

Pojemnik  
na dokumenty 

ESSELTE  
Europost 

na dokumenty formatu A4, półka przezroczysta lub 
przezroczysta barwna 

sztuki 60 zł zł zł 

  
Pojemnik  

na spinacze 
duży, stabilny, na małe i duże spinacze, z podajnikiem 

zawierającym magnes 
sztuki 35 zł zł zł 

  
Przybornik  
na biurko 

Classic IV DONAU sztuki 10 zł zł zł 

2 

Książki  
kancelaryjne 

i do 
 podpisu 

Dziennik  
korespondencyjny 

na dokumenty formatu A4, okładka tekturowa, sztywna, 
oklejona tworzywem skóropodobnym barwy niebieskiej 
(lub do wyboru czarny, bordowy, zielony). Dziennik do 
ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej 

(dziennik podawczy) 

sztuki 5 zł zł zł 

  
Pocztowa 

książka nadawcza 
według wzoru operatora pocztowego sztuki 30 zł zł zł 

  
Teczka  

podawcza 

na dokumenty formatu A4, min. 10 kartek, wykonana  
z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, 

grzbiet harmonijkowy, kartki wewnętrzne kartonowe 
białe lub niebieskie z dziurkami w celu pokazania za-

wartości teczki 

sztuki 12 zł zł zł 

 

G. PREZENTACJA I KONFERENCJA: 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Tablice 
Tablica  
korkowa 

wymiar 90 x 120 cm sztuki 5 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  
Tablica  
korkowa 

wymiar 90 x 60 cm sztuki 5 zł zł zł 

  
Tablica biała, 
magnetyczna 

wymiar 90 x 60 cm, suchościeralna sztuki 2 zł zł zł 

  
Tablica biała, 
magnetyczna 

wymiar 120 x 90 cm, suchościeralna sztuki 2 zł zł zł 

  
Tablica biała, 
magnetyczna 

wymiar 150 x 100 cm, suchościeralna sztuki 2 zł zł zł 

2 
Bloki 

do 
flipchartów 

Blok  
do 

flipchart 

biały, gładki, min. 40 kartek sztuki 5 zł zł zł 

3 Akcesoria 
Gąbka  

do białych tablic 
magnetyczna sztuki 5 zł zł zł 

  
Płyn  

do białych tablic 
200 ml sztuki 5 zł zł zł 

 

H. ORGANIZACJA DOKUMENTÓW: 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 
Segregatory 

A4 
Segregator A4 

mechanizm dźwigniowy z kompresorem, pojemność 
550 kartek A4 o gramaturze 80g, wymienna etykieta, 

wykonany z twardej min. 2 mm tektury, oklejka koloro-
wa, pokryta folią polipropylenową, oczko grzbietowe, 

mix kolorów 

sztuki 20 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  
Segregator A4 

mechanizm dźwigniowy z kompresorem, pojemność 
350 kartek A4 o gramaturze 80g, wymienna etykieta, 

wykonany z twardej min. 2 mm tektury, oklejka koloro-
wa, pokryta folią polipropylenową, oczko grzbietowe, 

mix kolorów 

sztuki 20 zł zł zł 

2 
Segregatory 

A5 
Segregator A5 

mechanizm dźwigniowy z kompresorem, pojemność 
550 kartek A5 o gramaturze 80 g, wymienna etykieta, 
wykonany z twardej min. 2 mm tektury, oklejka koloro-
wa, pokryta folią polipropylenową, oczko grzbietowe, 

mix kolorów 

sztuki 5 zł zł zł 

  
Segregator A5 

mechanizm dźwigniowy z kompresorem, pojemność 
350 kartek A5 o gramaturze 80g, wymienna etykieta, 
wymienna etykieta, wykonany z twardej min. 2 mm 

tektury, oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową, 
oczko grzbietowe, mix kolorów 

sztuki 5 zł zł zł 

3 Ofertówki Ofertówka A4 
na dokumenty A4, krystaliczna, otwierana u góry 
i wzdłuż prawego brzegu, antyelektrostatyczna 

opakowanie 
(100 sztuk) 

10 zł zł zł 

  
Ofertówka A5 

na dokumenty A5, przezroczysta, otwierana u góry 
i wzdłuż prawego boku, antyelektrostatyczna 

opakowanie 
(25 sztuk) 

10 zł zł zł 

4 Koszulki 

Koszulka  
na dokumenty A4 

ESSELTE  
Economy 

krystaliczna, uniwersalna perforacja brzegu, otwierane 
u góry, antyelektrostatyczna 

opakowanie 
100 sztuk 

50 zł zł zł 

  

Koszulka  
na dokumenty A5 

ESSELTE  
Economy 

krystaliczna, uniwersalna perforacja brzegu, otwierane 
u góry, antyelektrostatyczna 

opakowanie 
100 sztuk 

5 zł zł zł 

  
Koszulka na płyty 

CD/DVD 
koszulka na płyty CD/DVD do segregatora, z klapką 

opakowanie 
(10 sztuk) 

5 zł zł zł 

5 Przekładki 
Przekładki  

do segregatora 
przekładki 1/3 A4, około 235 x 105 mm, wykonane  

z kartonu min 190 g/m2, mix jasnych kolorów  
opakowanie 
(100 sztuk) 

20 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

6 
Teczki 

tekturowe 
Teczka A4  
wiązana 

na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu, grama-
tura 350 g/m2 -400 g/m2g, kolor: biały lub biało-szary, 

przebigowania na grzbiecie i klapkach, wiązanie za 
pomocą dwóch tasiemek (należy zwrócić uwagę na 

jakość połączenia tasiemek z tekturą),  
na okładce wyznaczone miejsce na opis teczki,  

wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty,  
na około 350 kart A4 80g/m2 

sztuki 5000 zł zł zł 

  

Teczka A4  
wiązana,  

bezkwasowa 

na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu, grama-
tura 350 g/m2-400 g/m2, kolor: biały lub biało-szary. 

przebigowania na grzbiecie i klapkach, wiązanie  
za pomocą dwóch tasiemek (należy zwrócić uwagę 

moc połączenia tasiemek z tekturą),  
na okładce wyznaczone miejsce na opis teczki, we-

wnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty,  
na 500 kart gramatury 80 g/m2 

sztuki 250 zł zł zł 

  
Teczka A4  
z gumką 

na dokumenty formatu A4, wykonana z preszpanu, 
gramatura: 380 g/m2 ± 30 g/m2,  

mix kolorów (w tym niebieski) jednobarwna,  
przebigowania na grzbiecie i klapkach,  

zamknięcie za pomocą gumki, gumka narożnikowa, 
wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty, na 

około 350 kart A4 80 g/m2 

sztuki 400 zł zł zł 

  

Teczka A4  
z gumką,  

skrzydłowa 

na dokumenty formatu A4, wykonana z jednostronnie 
barwionego i lakierowanego kartonu,  
gramatura: min. 380 g/m2 ± 30 g/m2,  

mix kolorów (w tym niebieski), jednobarwna, 
przebigowania na grzbiecie i klapkach, 

zamykana na gumkę,  
wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty 

na około 350 kart A4 80 g/m2 

sztuki 20 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  

Teczka A4  
z rzepem,  
skrzydłowa 

na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu, powle-
kana folią, gramatura: min.400 g/m2 ± 10 g/m2,  

mix kolorów (w tym niebieski),  
przebigowania na grzbiecie i klapkach  

zamknięcie: dwa rzepy, wewnątrz trzy klapki zabezpie-
czające dokumenty,  

na około 500 kart A4 80 g/m2 

sztuki 50 zł zł zł 

7 

Skoroszyty 
i 

teczki 
zawieszane 

Skoroszyt A4 
PCV  

z perforacją na 
grzbiecie 

PCV A4 miękki, z perforacją pozwalająca na umiesz-
czenie w segregatorze, barwa granatowa (na zamówie-

nie inne kolory w tym czerwony i zielony), wewnątrz 
wąs na dziurkowane dokumenty:  
dwa otwory w rozstawie 80 mm 

opakowanie 
(100 sztuk) 

sztuki 
100 zł zł zł 

  

Skoroszyt A4 
kartonowy 

kartonowy A4, hakowy lub oczkowy, typu ELBA połów-
kowy, barwa niebieska (inne barwy na zamówienie  

w tym zielony i kremowy), wewnątrz wąs na dziurkowa-
ne dokumenty: dwa otwory w rozstawie 80 mm 

opakowanie 
(100 sztuk) 

sztuki 
100 zł zł zł 

  

Skoroszyt A4 
kartonowy,  
zawieszany 

kartonowy A4, zawieszany, barwa niebieska (mix kolo-
rów na zamówienie), wewnątrz wąs na dziurkowane 

dokumenty: dwa otwory w rozstawie 80 mm. 

opakowanie 
(100 sztuk) 

sztuki 
100 zł zł zł 

  

Skoroszyt A4 
PCV,  

ESSELTE 

PCV A4 miękki, pierwsza okładka przezroczysta, ostat-
nia barwy niebieskiej z tworzywa nieprzezroczystego 

(inne kolory w tym zielony i czerwony dostępne na 
zamówienie), wewnątrz wąs na dziurkowane dokumen-

ty: dwa otwory w rozstawie 80 mm. 

opakowanie 
(100 sztuk) 

sztuki 
50 zł zł zł 

8 
Pudła 

archiwiza-
cyjne 

Pudło na  
dokumenty  

ESSELTE boxy 

na dokumenty formatu A4, archiwizacyjne, składane, 
kartonowe, o szer. 100 mm, barwne: w standardzie 

niebieskie (inne kolory na zamówienie: zielony, czer-
wony, biały) 

sztuki 40 zł zł zł 

9 
Klipsy, 
sznurek 

Klipsy  
archiwizacyjne 

wykonane z polipropylenu pochodzącego w 100%  
z recyklingu, barwa dowolna 

opakowanie 
(50 sztuk) 

2 zł zł zł 

  

Paski  
skoroszytowe 

DONAU 

paski - wąsy skoroszytowe, mix kolorów, wąs na dziur-
kowane dokumenty: dwa otwory w rozstawie 80 mm 

opakowanie 20 zł zł zł 
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RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

  

Sznurek  
bawełniany  

do akt 

szpagat/dratwa 
opakowanie 

(100 g) 
50 zł zł zł 

I PAPIERY DO DRUKAREK I KOPIAREK: 

 
RODZAJ ASORTYMENT OPIS Jednostka 

Zapotrze-
bowanie 

Cena 
 jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 
Papiery 
biurowe 

Papier A3 
biały, o gramaturze 80 g/m2 przeznaczony do zadruku 
w czarnobiałych i kolorowych urządzeniach biurowych 

(laserowe i atramentowe) 
ryza 25 zł zł zł 

  
Papier A4 

barwny (wybór barwy przy zamówieniu), o gramaturze 
80 g/m2 przeznaczony do zadruku w czarnobiałych 

i kolorowych urządzeniach biurowych  
(laserowe i atramentowe) 

ryza 5 zł zł zł 

  
Papier A4 

biały, o gramaturze 80 g/m2 przeznaczony do zadruku 
w czarnobiałych i kolorowych urządzeniach biurowych 

(laserowe i atramentowe) 
ryza 3 100 zł zł zł 

 

6. Podany powyżej asortyment artykułów biurowych i papieru, w ilościach zapotrzebowanych przez zamawiającego, będziemy dostarczali sukcesywnie na szczegó-
łowe zamówienia do Urzędu Statystycznego w Warszawie na zasadach określonych w umowie. 

7. Akceptujemy, że zapotrzebowanie wskazane w tabeli jest orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i rozumiemy,  
że nie przysługuje nam roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli i do pełnej wartości umowy. 

8. Oferowana cena uwzględnia wszystkie składniki kosztów i dopłaty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

9. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umownej określonej w ofercie. 

10. Zobowiązujemy się niniejszym do realizowania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 roku. 

11. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu i terminie wyzna-
czonym przez zamawiającego. 
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12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

13. Oświadczamy, że przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ………………………………….…………………………… zł brutto  
(w przypadku, gdy wykonawca wykonuje zamówienie wyłącznie siłami własnymi należy wpisać słowa „nie dotyczy” lub w inny sposób podać informację, że wykonawca nie będzie 

wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców). 
 

14. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: (w przypadku, gdy wykonawca wykonuje zamówienie wyłącznie siłami własnymi należy wpisać słowa „nie dotyczy”  

lub w inny sposób podać informację, że wykonawca nie będzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców). 

lp. zakres uwagi 

1   

   

15. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

16. Integralną częścią oferty są: 

1) ….. 
2) ….. 
3) …. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozu-
mieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i jako takie nie mogą być udostępnione 
osobom trzecim. 

 

Miejscowość i data _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 


