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Zapytanie ofertowe na artykuły biurowe   zał. nr 1 

Przedmiot zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH na potrzeby                           

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska                                                                    

w 2016 r.  

Oferent: ……………………………………………………………………………………………………….. 

LP wyszczególnienie jedn. miary ilość cena 
netto 

cena 
brutto 

1.  antyrama  A4 szt. 1   

2.  bibułka japońska do konserwacji książek – 
taśma szer. ok. 2 cm szt. 

1   

3.  bibułka japońska do konserwacji książek 
(kremowa, biała) arkusz arkusz 

1   

4.  bloczki samoprzylepne kolor żółty                        
100 karteczek/bloczek, wymiar ok. 76x10 mm          szt.. 

1   

5.  bloczki samoprzylepne kolor żółty                   
100 karteczek ,51 x 38mm szt. 

1   

6.  bloczki samoprzylepne kolor żółty                  
100 karteczek ,51mmx76 mm szt. 

1   

7.  bloczki samoprzylepne kolor żółty                  
100 karteczek/bloczek,                                
wymiar  76 x 76 mm         szt. 

1   

8.  blok biurowy,  kratka klejony od góry,                 
z twardą tylnią okładką 
A4-100 kartkowy szt. 

1   

9.  blok biurowy,  kratka klejony od góry,                
z twardą tylnią okładką 
A5-100 kartkowy szt. 

1   

10.  blok do flicharta  gładki    58x83 cm szt. 1   

11.  blok do flicharta  gładki   100x65cm szt. 1   

12.  blok techniczny A4 - biały szt. 1   

13.  blok techniczny A4- czarny szt. 1   

14.  blok techniczny A4- kolorowy, szt. 1   

15.  brystol kolorowy (arkusz) kolorowy szt. 1   

16.  cienkopis   kolorowy 

szt. 

1   
 

17.  cienkopisy    
4 kolorowe ,Stabilo 

op./4 szt. 
szt. 

 

1   

18.  datownik automatyczny 
tooR, trodat szt. 

1   

19.  długopis LEXI 5 (czarny, niebieski) szt. 1   

20.  długopis na łańcuszku z samoprzylepną 
podstawką szt. 

1   

21.  długopis na sprężynce, stojący                             
z samoprzylepna podstawką   szt. 

1   

22.  długopis żelowy G1 PILOT szt. 1   

23.  długopis żelowy KL 257 HYPERG Pentel 
 szt. 

1   

24.  długopisy różno-kolorowe 
TOMA  automat, superfine 069                        
(czarny, niebieski,czerwony,zielony) 

szt. 
 

1   
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25.  druki- arkusze inwentaryzacyjne A4 bloczek 1   

26.  druki -karta drogowa, numerowana  
samochód osobowy -  A5 bloczek 

1   

27.  druki –księga druków ścisłego zarachowania 
A4 

bloczek 
 

1   

28.  druki- kwitariusz przychodowy  A4      
TYPOGRAF szt. 

1   

29.  druki- polecenie księgowania A5 bloczek 
 

1   

30.  druki –polecenie wyjazdu służbowego A5 bloczek 1   

31.  druki- rachunek A5 bloczek 
 

1   

32.  druki- wniosek o zaliczkę 1/2-A5 bloczek 
 

1   

33.  druki-polecenie przelewu ½ A5 bloczek 
 

1   

34.  druki-rozliczenie zaliczki bloczek 
 

1   

35.  dziurkacz do papieru z prowadnicą do papieru 
 maped do 25 kartek szt. 

1   

36.  dziurkacz do papieru z prowadnicą do papieru  
Maped do 45 kartek szt. 

1   

37.  etykiety samoprzylepne  na CD opakowanie 1   

38.  etykiety samoprzylepne białe A4,                           
z nacięciem umożliwiającym łatwe odklejanie ,    
70x25,4   

100 szt. 
opakowanie 

1   

39.  etykiety samoprzylepne białe A4,                          
z nacięciem umożliwiającym łatwe odklejanie ,     
38x21,2 

100 szt. 
opakowanie 

1   

40.  etykiety samoprzylepne białe A4, w całości 
210x297 mm  

100 szt. 
opakowanie 

1   

41.  fastykuła z tektury bezkwasowej A4, 31,5x23 , 
600g/m² szt. 

1   

42.  fastykuła z tektury bezkwasowej A4, 31,5x23, 
923g/m² szt. 

1   

43.  folia bezbarwna samoprzylepna  do 
oprawiania książek  35-40 cm szt. 

1   

44.  folia kolorowa samoprzylepna,                                    
A3  lub  w rolkach  
żółta, pomarańczowa, jasny róż, rudy, ciemny 
róż szt./metry 

1   

45.  folia laminacyjna ,błyszcząca CRISTAL  A4-
 216x303 mm,                  160 2x80 micron opakowanie 

1   

46.  foliopis  edding 140 F            0,6mm        1   

47.  foliopis  edding 140 S            0,3 mm szt. 1   

48.  grzbiety (sprężynki)plastikowe do bindowania 
dokumentów A4  z otworami na wpięcie do 
segregatora - ok. 20 mm, 10 mm   

opakowanie 

1   
 
 
 

49.  grzbiety (sprężynki)plastikowe do bindowania 
dokumentów A4 bez otworów na wpięcie do 
segregatora 
ok. 20 mm, 10 mm opakowanie 

1   

50.  grzbiety wsuwane A4 bez otworów na wpięcie opakowanie 1   
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do segregatora ,16mm   

51.  grzbiety wsuwane A4 bez otworów na wpięcie 
do segregatora ,6-9 mm opakowanie 

1   

52.  grzbiety wsuwane A4 z otworami na wpięcie 
do segregatora ,  6-9 mm opakowanie 

1   

53.  grzbiety wsuwane A4 z otworami na wpięcie 
do segregatora ,16mm   opakowanie 

1   

54.  gumka do ścierania STABILO, EXAM, GRADE  
szt. 

1   

55.  gumka recepturka, dł. ok. 4 cm ½ kg 1   

56.  gumki recepturki mix kol. i rozmiarów op.50 g. 1   

57.  kalendarz biurkowy EUROPA  szt. 1   

58.  kalendarz trójdzielny szt. 1   

59.  kalkulator 
 vector CD 2455 szt. 

1   

60.   kalkulator CITIZEN CT 500 szt. 
 

1   

61.  kalkulator CITIZEN SDC 868L szt. 
 

1   

62.  karton falisty arkusz 1   

63.  klej biurowy w sztyfcie 
TOMA 8 g.  szt. 

1   

64.  klej biurowy w sztyfcie 
8 g. GEL   KLEJ szt. 

1   

65.   klej biurowy w sztyfcie           
 AMOS  8 g 

szt. 
 

1   

66.  klej biurowy w sztyfcie           
 ARTICHEM 25 g.  szt. 

1   

67.  klej na gorąco do pistoletu (laski kleju, kolor 
przezroczysty) szt. 

1   

68.  klej wikol  0,8 litr wiaderko 1   

69.  klipsy do papieru  E$D  
32 mm op. 30 szt. 

1   

70.  klipsy do papieru  E$D  
25 mm opakowanie 

1   

71.   koperta  samoklejąca  C6  114,x162 szt. 1   

72.  koperta  samoklejąca B4 250x353 szt. 1   

73.  koperta  samoklejąca B5 176x250 szt. 1   

74.  koperta  samoklejąca C5 162x229  1   

75.  koperta  samoklejąca DL 110x220 szt. 1   

76.  koperta C4 z papieru bezkwasowego 
białego gr. 110g/ m², 324x229 

szt. 1   

77.  koperta C5 z papieru bezkwasowego 
białego gr. 110g/ m², 229x162 

szt. 1   

78.  koperta C6 z papieru bezkwasowego 
białego gr. 110g/ m², 162x114 

szt. 1   

79.  koperty z papieru bezkwasowego  32,5x23 , 
A4, 120g/m² szt. 

1   

80.  koperta samoklejąca C4   229x324 szt. 1   

81.  koperta samoklejąca z  rozszerzanymi bokami i 
spodem NC  B4  250x353x40 biała 

szt. 1   

82.  koperta samoklejąca z  rozszerzanymi bokami i 
spodem NC  B4  255x390x40  biała 

szt. 1   
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83.  koperta samoklejąca z  rozszerzanymi bokami i 
spodem NC  B4  250x353x38  brązowa 

szt. 
 

1   

84.  koperty papierowe na płyty CD,DVD szt. 1   

85.  koperty z folią bąbelkową   A/11   szt. 1   

86.  koperty z folią bąbelkową  CD 200x175 szt. 1   

87.  koperty z folią bąbelkową  F/16-  szt. 1   

88.  koperty z folią bąbelkową  G/17-  szt. 1   

89.  koperty z folią bąbelkową  H/18-  szt. 1   

90.  koperty z folią bąbelkową  I/19- szt. 1   

91.   koperty z folią bąbelkową B/12 -  szt. 1   

92.  koperty z folią bąbelkową C/13-   szt. 1   

93.  koperty z folią bąbelkową D/14-   1   

94.  koperty z folią bąbelkową E/15-  szt. 1   

95.  korektor w długopisie Tipex szt. 1   

96.  korektor w płynie z pędzelkiem 20ml 
TIpex szt. 

1   

97.  korektor w płynie ze ściętą gąbeczką 20ml szt. 1   

98.  korektor w taśmie 8M/5mm Tipex szt. 1   

99.  kostka kartek bez kleju opakowanie 1   

100.  koszulka A4 katalogowa z miejscem na płytę 
CD 

opakowanie/
100 

1   

101.  koszulki na płyty CD opakowanie 1   

102.  kółka wzmacniające samoprzylepne op./500 1   

103.  kredki ołówkowe Bambino, 12 kolorów op. 1   

104.  kredki pastelowe Oil,  12 kolorów PENTEL szt. 1   

105.  książka korespondencyjna w formie 
introligatorskiej -  A4, 192 kartki szt. 

1   

106.  książka-ewidencja wyjść w godzinach 
służbowych szt. 

1   

107.  linijka plastikowa przezroczysta                               
dł.   30 cm, 35 cm szt. 

1   

108.  linijka plastikowa przezroczysta                                
dł. 20 cm szt. 

1   

109.  linijka plastikowa przezroczysta                               
dł. 50 cm szt. 

1   

110.  magnesy BF  op. 12 szt. 1   

111.  marker do płyt dwustronny DVD, CD, TOMA szt. 1   

112.  marker kredowy (do tablic sucho ścieralnych, 
do szkła)  4 szt. kolorowe opakowanie 

1   

113.  marker permanent edding 
141 F 0,6 m/m szt. 

1   

114.  marker permanent edding 
140 S 0,3 m/m szt. 

1   

115.  marker permanentny czarny do papieru, 
kartonu ze ściętą końcówką 
granit 
Pentel N860 szt. 

1   

116.  masa  mocująca 
Pritt  35 g sz. 

1   

117.  masa mocująca 
APLI 75 g. 

szt. 
 

1   

118.  nożyczki biurowe ostrze - 10 cm szt. 1   
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119.  nożyczki biurowe ostrze - 15cm, szt. 1   

120.  nożyczki biurowe ostrze - 22,5 cm   szt. 1   

121.  nożyczki biurowe z gumowymi  
rączkami ostrze-  17,5 cm szt. 

1   

122.  ofertówki, obwoluty z folii A4  wzmacniany 
wielootworowy grzbiet, otwierane z góry 
Bantex 

 miękkie 
opakowanie   

100 

1   

123.  ofertówki, obwoluty z folii A4 , otwierane z 
boku 

 sztywne 
opakowanie 

100 

1   

124.  ofertówki, obwoluty z folii A5   , otwierane z 
boku 

 sztywne 
opakowanie 

100 

1   

125.  ofertówki, obwoluty z folii A5, miękkie 
wzmacniany wielootworowy grzbiet, 
otwierane z góry ,Bantex 
 

opakowanie   
100 

1   

126.  okładki do bindowania, przednie przezroczyste 
A4 ,0,15 mm,   opakowanie 

1   

127.  okładki tylne do bindowania A4 kartonowe, 
kolorowe opakowanie 

1   

128.  ołówek automatyczny Pentel lub równoważny 
(gumowy uchwyt, gumka do wymazywania szt. 

1   

129.  ołówek drewniany HB z gumką  handy lub 
równoważny szt. 

1   

130.  papier  mix kolor. A4  160 g/250 kart. ryza 1   

131.  papier biały  A4  160 g. /500 kart. ryza 1   

132.  papier kolor. A4  160 g. /500 kart. ryza 1   

133.  papier ksero A3 Polspeed: 

 biały, 80 g. ryza 

1   

134.  papier mix kolor fluorescencyjny 80g/250 kart ryza 1   

135.  papier mix kolory intensywne 80g/250 kart. ryza 1   

136.  papier mix kolory pastelowe 80g/250 kart.  ryza 1   

137.  papier pakowy szary arkusz 1   

138.  papier uniwersalny  ksero A3 Polspeed: 

 kolor, 80 g. ryza 

1   

139.  papier uniwersalny do drukarek  i kopiarek- 
biały   A4 , gr. 80/500  speed  ryza 

1   

140.  papier uniwersalny do drukarek i kopiarek- 
kolorowy A4 trophee gr. 80g/500 kart. ryza 

1   

141.  pędzelek do klejenia książek, dł. włosia ok. 1,5 
/1 cm szt. 

1   

142.  pinezki  

 do tablicy korkowej 2x3 (beczułki)             
50 szt. w op. opakowanie 

1   

143.   pinezki zwykłe srebrne, kolorowe 
długość ostrza  ok. 0,5 opakowanie 

1   

144.  pióro żelowe BIC CRISTAL GEL +FINE szt. 
 

1   

145.  pisaki dwustronne ,CRESCO,                                  
4 kolory opakowanie 

1   

146.  pistolet do taśmy dwustronnie klejącej 
(dyspenser) szt. 

1   
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147.  plastelina , 12 kolorów op. 1   

148.  plastry tesa powerstrips (duże) op. 1   

149.  płatki samoprzylepne Tesa tack  op. 1   

150.  płyta CD     4,7 GB szt. 1   

151.  płyta DVD, 4,7 GB szt. 1   

152.  podkładka (deska) z metalowym uchwytem na 
dokument A4, szt. 

1   

153.  podkładka (deska) z metalowym uchwytem na 
dokument A5, szt. 

1   

154.  poduszka do stempli nasączona czerwonym, 
niebieskim tuszem 
noris-  rozm. 12 x 8 cm szt. 

1   

155.  poduszka do stempli nie nasączona tuszem 
lancer -  rozm. 12 x 8cm szt. 

1   

156.  półka na dokumenty plastikowa, kolorowa 
przeźroczysta szt. 

1   

157.   półka na dokumenty z metalu, potrójna szt. 1   

158.  przekładki do segregatorów A4,     1-12 opakowanie 1   

159.  przekładki do segregatorów A4,    A-Z opakowanie 1   

160.  przekładki kartonowe indeksujace 1/3 -A4 opakowanie 1   

161.  pudełko plastikowe na płyty CD, otwierane , 
na 1 płytę  

1   

162.  pudla archiwizacyjne A4/100 mm szt. 1   

163.  pudla archiwizacyjne A4/150 mm szt. 1   

164.  pudla archiwizacyjne A4/250 mm szt. 1   

165.  pudła archiwizacyjne na płyty CD szt. 1   

166.  pudła z wiekiem i uchylną ścianką przednią szt. 1   

167.  pudło archiwizacyjne z tektury bezkwasowej 
A4 ,350x250x110 szt. 

1   

168.  pudło archiwizacyjne z tektury bezkwasowej 
A4 ,350x250x130 

szt. 1   

169.  pudło archiwizacyjne z tektury bezkwasowej 
A3, 445x310x100mm 

szt. 1   

170.   rolki kasowe 5,6 cm szt. 1   

171.  rozszywacz do zszywek ,     Eegle, lewiatan szt. 1   

172.  rożki do zdjęć  opakowanie 1   

173.  rysiki Pentel lub równoważne opakowanie 1   

174.  samoprzylepne karteczki indeksujące Post-it 
wąskie samoprzylepne 
Direct 45x12 opakowanie 

1   

175.  samoprzylepne karteczki indeksujące Post-it 
wąskie samoprzylepne 
Eegle 15x50 opakowanie 

1   

176.  samoprzylepne zakładki indeksujące kolorowe 
(do zaznaczania stron, segregowania 
informacji)    20x50/4x40 kartonik           opakowanie 

1   

177.  segregator A4 szeroki 75 mm szt. 1   

178.  segregator A4 wąski    45 mm szt. 1   

179.  segregator A5 szeroki  75 mm szt. 1   

180.  segregator A5 wąski    45 mm szt. 1  
 

 

181.  skoroszyt pełny bez otworów pozwalających 
na wpięcie do segregatora, karton 250g (Dan-
marK) 

szt. 1   
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182.  skoroszyt pełny posiadający otwory 
pozwalające na wpięcie do segregatora,   

  PCV /A4 

szt. 1   

183.  skoroszyt pełny posiadający otwory 
pozwalające na wpięcie do segregatora,   

 papierowy ,250 g.      A4 z oczkami  
 

szt. 1   

184.  skoroszyt pełny posiadający otwory 
pozwalające na wpięcie do segregatora,   

 papierowy A4 z możliwością wpinania 
dokumentów z przodu i z tyłu np.( 
Bigo,ELBA) 

szt. 1   

185.  skoroszyt pełny posiadający otwory 
pozwalające na wpięcie do segregatora,   

 papierowy A 4   z zawieszkami 

szt. 1   

186.  skorowidz alfabetyczny w twardej laminowej 
oprawie, strony zszyte, 96 kartek ,format    -A5 

szt. 1   

187.  skorowidz alfabetyczny w twardej laminowej 
oprawie, strony zszyte, 96 kartek ,format  A4 

szt. 1   

188.   spinacze  biurowe 
33 mm opakowanie 

1   

189.  spinacze  biurowe okrągłe 
28 mm,  opakowanie 

1   

190.  spinacze  biurowe okrągłe 
40 mm,  opakowanie. 

1   

191.  sznurek (biały lniany) ok. 2 mm grub., kłębek 
10 dkg. 

szt. 1   

192.  sznurek zwykły pakowy, kłębek szt. 1   

193.  tablica korkowa 30x40 szt. 1   

194.  tablica korkowa 60x45 szt. 1   

195.  taśma do metkownicy  2,5cm                                  
w najszerszym miejscu 

szt. 1   

196.  taśma dwustronna        38/5 szt. 1   

197.  taśma dwustronna tesa 5x50  1   

198.  taśma klejąca szer. 18 mm szt. 1   

199.  taśma klejąca szer. 30 mm szt. 1   

200.  taśma klejąca szer. 48/50mm przeźrocz. szt. 1   

201.  taśma pakowa brązowa 48/50 szt. 1   

202.  taśma pakowa llovebooks czerwona szt. 1   

203.  taśma tkaninowa do naprawy książek  - Bonus 
Eurotech 

szt. 1   

204.  teczka kopertowa A4 pcv szt. 1   

205.  teczka kopertowa A5 pcv 
 

szt. 1   

206.  teczka patio A4 z 12 przegródkami szt. 1   

207.  teczki na  gumkę    A4 BIAŁA szt. 1   

208.  teczki na  gumkę    A4 KOLOR. szt. 1   
 

209.   temperówka metalowa z pojedynczym 
ostrzem szt. 

1   

210.  tuby bezkwasowe Ø10x100-175 szt. 1   

211.  tusz   NORIS  25 ml 
czerwony, niebieski szt. 

1   
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212.  wąsy do skoroszytu  op/25szt. 1   

213.  wkłady do długopisów  cienkie , długie szt. 1   

214.  wkłady do długopisów  cienkie, krótkie szt. 1   

215.  wkłady do długopisów  zenit szt. 1   

216.  wkłady do ołówków autom HB 0,5 mm, pentel op. 1   

217.  zakreślacz- kolorowy firmy Donau lub 
równoważny ( fluorescencyjny ze ściętą 
końcówką umożliwiającą zakreślanie o 
grubości 1-5 mm) szt. 

1   

218.  zakreślacze  - 4 kolory w opakowaniu ,Donau 
lub równoważny ( fluorescencyjny ze ściętą 
końcówką umożliwiającą zakreślanie o 
grubości 1-5 mm) kpl. 

1   

219.  zeszyt A4  60 kart. dannmar ,kratka                                 
miękka okładka 

szt. 1   

220.  zeszyt A4 32 kart. dannmar, kratka 
miękka okładka 

szt. 1   

221.  zeszyt A4 60 kart. dannmar ,kratka                              
sztywna okładka 

szt. 1   

222.  zeszyt A5 16 kart., kratka 
miękka okładka 

szt. 1   

223.  zeszyt A5 16 kart., kratka                           
miękka okładka 

szt. 1   

224.  zeszyt A5 60 kart., kratka 
miękka okładka 

szt. 1   

225.  zeszyt A5 60 kart., kratka 
sztywna okładka 

szt. 1   

226.  zeszyt A5 96 kart., kratka 
miękka okładka 

szt. 1   

227.  zeszyt A5 96 kart., kratka 
sztywna okładka 

szt. 1   

228.  zszywacz metalowy                                                 
(zszywa jednorazowo do 20 kartek)        
profice, eagle         24/6 

szt. 1   

229.  zszywacz metalowy                                       
(zszywa jednorazowo do 40 kartek)            
 profice, eagle                   24/6 

szt. 1   

230.  zszywki 24/6 opakowanie 1   

231.  zwilżacz biurowy szt. 1   

232.  R A Z E M - -   

 

Jelenia Góra, dnia ………………. 


