
PAKIET NR 1

L.p. Nazwa asortymentu Ilo ść

Jedn. 
miary

Cena jed. 
Netto Warto ść netto VAT Warto ść brutto

Produc
ent

Model 
nr. kat.

Wkręty do drewna łeb stożkowy 2,5 na 20 mm 200 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
1. Wkręty do drewna łeb stożkowy 3,5 na 35 mm 200 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
2. Wkręty do drewna łeb stożkowy 3,5 na 60 mm 200 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
3. Wkręty do drewna łeb stożkowy 4,5 na 80 mm 200 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

4.
Zamek drzwiowy wpuszczany 90/50lmm na klucz (prawy lub 
lewy) 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

5.
Zamek drzwiowy wpuszczany 90/50 lub 90/60mm na 
wkładkę (prawy lub lewy) 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

6.
Zamek drzwiowy wpuszczany 72/50mm na klucz (prawy lub 
lewy) 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

7.
Zamek drzwiowy wpuszczany 72/50mm na wkładkę (prawy 
lub lewy) 20 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

8.
Zamek drzwiowy wpuszczany 72/60mm na klucz (prawy lub 
lewy) 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

9.
Zamek drzwiowy wpuszczany 72/60mm na wkładkę (prawy 
lub lewy) 20 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

10.
Zamek drzwiowy wpuszczany łazienkowy (prawy lub lewy) 
72/60 WC 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

11.
Wkładka do zamka bębenkowa 35 x 35mm, wykonana z 
mosiądzu 3 klucze 40 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

12.
Wkładka do zamka bębenkowa 35 x 50mm, wykonana z 
mosiądzu 3 klucze 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

13.
Klamka drzwiowa metalowa długi szyld skręcana kolor biały 
(rozstaw 90, 72,  klucz, wkładka) 15 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

14.
Klamka drzwiowa metalowa szyld dzielony skręcana kolor 
biały (klucz, wkładka) wkładka + szyld 60 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

15.
Zamek drzwiowy nawierzchniowy 60mm w komplecie z 
wkładką i 3 kluczami 2 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

16.
Zamek drzwiowy nawieszchniowy 50mm w komplecie z 
wkładką i 3 kluczami 2 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

17. Samozamykacz do drzwi hydrauliczny kolor biały 8 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

Formularz asortymentowo-cenowy szacunkowe zapotrzebowanie na 12 miesięcy -materiały ślusarskie



18. Zawias drzwiowy wkręcany Gwint M-8 10 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

19.
Zamek meblowy ZMB 3 kryty do szuflad rozmiar mm. W 
zestawie klucze, wkręty 40 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

20.
Zamek 40x40 fi 18 do zabezpieczenia drzwi, szafek oraz 
szuflad. W zestawie klucze, wkręty 40 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

21. Zasuwka meblowa metalowa 50x15 mm prosta lub odgięta 50 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

22.
Żeliwna kłódka  na klucz – w komplecie  trzy klucze rozmiar 
63 x 23 x 48 mm (-/+ 10 %) 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

23.
Mosiężna kłódka  na klucz – w komplecie  trzy klucze 
rozmiar 50 mm (-/+ 10 %) 10 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 

25. Zamek wpszczany do drzwi aluminowych 10 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
26. Papier ścierny w arkuszach gramatura 80, 100, 120. 20 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
27. Klej do drewna WIKOL 0,5l 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
28. Soda kaustyczna op. 1 kg 60 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
29. Elektroda spawalnicza "różowa" 2,5mm 200 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
30. Brzeszczot do metalu 10 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
31. Klej montażowy uniwersalny tuba 310 ml 20 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
32. Wyciskacz do silikonu 3 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
33. Klej konaktowy typu "Kropelka" 20 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
34. Klej epoksydowy typu POXIPOL 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
35. Pianka uszczelniająca z wężykiem 650ml 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
36. Tarcza do metalu średnica 125 * 2 mm 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
37. Tarcza do betonu średnica 125 * 3 mm 5 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
38. Wiertło do metalu średnica 4, 5, 6mm 10 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
39. Wiertło do metalu średnica 8, 10mm 10 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
40. Wiertło do betonu uchwyt SDS 6 mm dł. 110 mm 2 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
41. Wiertło do betonu uchwyt SDS 8 mm dł. 160 mm 2 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
42. Wiertło do betonu uchwyt SDS 10 mm dł. 160-180 mm 2 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
43. Wiertło do betonu uchwyt SDS 12 mm dł. 210 mm 2 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
44. WD-40 10 szt.                   -   zł 23%                   -   zł 
45. Zamek drzwiowy trzpieniowy 90/50 SAB 2200 2 szt. -  zł               23%                   -   zł 
46. Klej polimerowy 10 szt. -  zł               23%                   -   zł 
47. Gwóźdź 3 kg -  zł               23%                   -   zł 
48. Śruby , nakrętki, podkładki  fi 5,6,8 3 kg -  zł               23%                   -   zł 

Razem -  zł            -  zł            


