
Pakiet nr 1

Formularz asortymentwo- cenowy na dostawę artykułów papierniczo-biurowych, niszczarek i tonerów

lp. Nazwa materiału Jed.  ilość Cena jed. Netto Wartość netto VAT % Wartość brutto

1
Papier do ksera A5, biały, gramatura 

80g/m
2
, opak. 500 kartek

ryza 95

2

Papier do ksera A4, biały, gramatura 

80g/m
2
, opak. 500 kartek, na opakowaniu 

informacja o gramaturze, ilość w 

opakowaniu, 

ryza 3120

3
Papier do ksera A4, żółty, gramatura 

80g/m
2
, opak. 500 kartek

ryza 11

4
Papier do ksera A3, biały, gramatura 

80g/m
2
, opak. 500 kartek

ryza 120

5 Papier Rekus A4   op'1000 szt. op. 135

6 Papier składanka 240 x 8   op'1000 szt. op. 1

7

Papier do drukarki (do autoklawu SMS  

ASH) szerokość 56 mm średnica 42 mm  

długość 12 m

szt. 20

x -  zł               x -  zł                             RAZEM
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Pakiet nr 2

Formularz asortymentwo- cenowy na dostawę artykułów papierniczo-biurowych, niszczarek i tonerów

lp. Nazwa materiału Jed.  ilość 
Cena jed. 

Netto
Wartość netto VAT % Wartość brutto

1
Długopis  końcówka 0,7mm  kolory: czarny, niebieski, czerwony, 

zielony
szt. 320

2
Długopis żelowy , przezroczysta obudowa, gumowy uchwyt, śr. 

kulki wkładu 0,5mm,  kolory: czarny, niebieski, czerwony
szt. 84

3 Dziurkacz metalowy, 205 kart, z ogranicznikiem formatu, szt. 8

4 Kalka maszynowa A4 op. a'50 szt. (czarna) op. 2

5 Klej w sztyfcie, 35g, nietoksyczny, zmywalny szt. 55

6 Koperta biała C6 samoprzylepna szt. 3400

7 Koperta biała B5 176 X 250 MM samoprzylepna szt. 420

8 Koperta biała C5 162 x 229 mm samoprzylepna szt. 480

9 Koperta brązowa C5 162 x 229 mm samoprzylepna szt. 2124

10 Koperta brązowa B5 176 x 250 mm samoprzylepna szt. 1440

11 Koperta brązowa C4 229 x 324 mm samoprzylepna szt. 2760

12 Koperta brązowa B4 250 x 353 mm samoprzylepna szt. 1140

13 Koperta brązowa DO RTG 370 x 450 mm szt. 252

14 Koszulka foliowa przezroczysta A4 op a'100 szt. Op. 228

15 Koszulka foliowa przezroczysta A5 op. a'100 szt. Op. 8

16
Koperta płacowa utajona 210 x 6 z okienkiem samokopiująca o 

wym. 180 x 22 mm szt. 14400

17 Linijka plastikowa 30 cm szt. 12

18
Marker do trwałego oznakowania tkanin z okrągłą końcówką o 

śr. około 1mm szt. 24

19
Marker do opisywania klisz RTG biały, olejowy,końcówka okrągła 

około 0,8 mm szt. 8
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20 Marker do znakowania płyt CD/DVD cienkopiszący szt. 228

21 Marker zwykły  kolory: czarny, czerwony, zielony szt. 252

22
Nożyczki biurowe, metalowe, z nierdzewnej stali, z rączką z 

niełamiącego plastiku, średnie
szt. 24

23
Karteczki w bloczku, samoprzylepne, 75x75mm, 100 karteczek 

w bloczku
bl. 12

24 Folia (taśma) barwiąca do faksu szt. 1

25 Rolka do faksu, 216mmx30m szt. 4

26 Rolka termoczuła 57 mmx30m szt. 24

27 Rolka termoczuła 110 mmx20m szt. 20

28 Rolka nietermoczuła (ofsetowa) 57 mm szt. 20

29

Segregator A4, grzbiet 75mm, oklejony na zewn. poliolefiną lub 

folią PP, dwustr., wym. etykieta na grzbiecie, okuty otwór na 

palec, na dolnych krawędziach metalowe okucia
szt. 360

30

Segregator A4, grzbiet 50mm, oklejony na zewn. poliolefiną lub 

folią PP, dwustr., wym. etykieta na grzbiecie, okuty otwór na 

palec, na dolnych krawędziach metalowe okucia
szt. 84

31

Segregator A5, grzbiet 75mm, oklejony na zewn. poliolefiną lub 

folią PP, dwustr., wym. etykieta na grzbiecie, okuty otwór na 

palec, na dolnych krawędziach metalowe okucia
szt. 3

32

Segregator A5, grzbiet 50mm, oklejony na zewn. poliolefiną lub 

folią PP, dwustr., wym. etykieta na grzbiecie, okuty otwór na 

palec, na dolnych krawędziach metalowe okucia
szt. 2

33
Skoroszyt kartonowy A4, oczkowy, połówkowy, biały, z wąsami

szt. 144

34 Skoroszyt kartonowy A4, oczkowy, pełny, biały, z wąsami szt. 144

35

Skoroszyt PCV A4 wpinany (oczko-zawieszany), przednia 

okładka przezroczysta, tylna kolorowa,  wysuwany pasek 

opisowy papierowy, z wąsami do wpinania dokumentów
szt. 372

36
Skoroszyt plastikowy przezroczysty z klipsem A4 o pojemności 

30 kartek szt. 5

37 Spinacze metalowe 28 mm op. a'100szt. op. 600

38 Spinacze metalowe 50 mm op. a'100szt. op. 96

39 Teczka wiązana A4, biała, z kartonu szt. 2640

40
Teczka z gumką, kartonowa, lakierowana, na dokumenty 

formatu A4 szt. 228



41
Tusz do stempli gumowych, poj. około 25ml, kolory: czarny, 

czerwony, zielony, niebieski
szt. 96

42 Poduszka do stempli, średnia, wymiary 70*100 mm szt. 1

43 Taśma klejąca biurowa, 19 mm x 30m, przezroczysta szt. 132

44
Taśma klejąca pakowa, 48 mm x 50m, brązowa z klejem 

kauczukowym
szt. 48

45

Teczka do akt osobowych A4, okładka karton drukowany - 

zielony, grzbiet zbindowany wewnątrz. Na grzbiecie miejsce do 

opisu. Blok składa się z kart A, B, C, D zawierających tabele z 

treścią.

szt. 120

46
Zakreślacz fluorescencyjny, na bazie wody, ścięta końcówka, 

szerokość linii 2-5mm, kolory: żółty, zielony, pomarańczowy
szt. 36

47
Zszywacz biurowy metalowy, min. 12 kart zszywania, na zszywki 

24/6, głębokość zszywania 6-7 cm
szt. 36

48 Zeszyt A4, kratka, 96 kartek, miękka oprawa, szyty szt. 108

49 Zeszyt A4, kratka, 96 kartek, twarda oprawa, szyty szt. 5

50 Zeszyt A5, kratka, 96 kartek, miękka oprawa, szyty szt. 168

51 Zszywki 26/ 8, opak. 1000 szt. (do 40 kart) op. 3

52 Zszywki 23/8, opak. 1000 szt. op. 6

53 Zszywki 23/ 10, opak. 1000 szt. (do 60 kart) op. 60

54 Zszywki 24/6, opak. 1000 szt. op. 636

55

Szuflada na dokumenty o formacie A4, przezroczysta, leżąca, z 

wcięciem z przodu, z możliwością łączenie w pionie szt. 15

56 Identyfikator holder ze smyczą szt. 60

57 Identyfikator przypinany szt. 444

58 Tablica korkowa 60 x 80 cm szt. 12

59 Tablica korkowa 40 x 60 cm szt. 3

60 Sznurek do pakowania jutowy 0,5 kg szt. 10

61 Deska z klipem teczka A4 szt. 2

62
Folia do laminowania blyszcząca A4 216*303 mm, 2*80 mic., 

A'100 szt
op. 6

63
Folia do laminowania blyszcząca A3 426*303 mm, 2*80 mic., 

A'100 szt
op. 2

64 Okładki do bindowania (przeźroczyste lub kolor) A4 szt. 60

65 Grzbiet do bindowania 10 mm szt. 25



66 Grzbiet do bindowania 20 mm szt. 120

67
Papier Ozdobny A4 op a'150 szt. (białe złoto),

gramatura 120 g
op. 4

68 Kalkulator, wyświetlacz 12 cyfr szt. 12

69 Pinezki a' 100 szt. op. 8

70 Olej do niszczarek 0,35-0,45 L op. 4

71

Zszywacz biurowy metalowy do dużych plików, 100-240 kartek, 

kompatybilne z  zszywkami 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 

23/17, 23/20, 23/24

szt. 8

72 Rolka termoczuła 57 mm x 210 (szlaban) szt. 20

73 Rozszywacz szt. 12

74 Taśmy ostrzegawcze rolka 2

75 Gablota  150x100 szt. 1

76 Teczki do podpisu szt. 3

77 Antyramy rozmiar: A4 szt. 2

78 Antyramy rozmiar: A3 szt. 1

79
Rolki papieru termicznego rekomendowanego do drukarek 

STAR szerokość rolki 79 mm, grubość rolki 32mm a’10 szt
op. 5

80
Taśma termotr. 64mm/74 mb żywiczna kolor czarny nawój 

zewnętrzny, tulejka 0,5 z nacięciami długa (110mm)
szt. 1

81

Etykiety Foliowe 50x30/1000g 40 winyl kruchy klej akrylowy 1 

rząd nawój zewnętrzny kolor biały matowy rogi zaokrąglone m-

0017

szt. 1

xRAZEM



Pakiet nr 3

Formularz asortymentwo- cenowy na dostawę artykułów papierniczo-biurowych, niszczarek i tonerów

lp. Nazwa materiału Jed.  ilość 
Cena jed. 

Netto

Wartość 

netto
VAT % Wartość brutto

1

Niszczarka kategoria P:  P - 4 (czwarty stopień tajności 

wg normy: DIN 66399), niszcząca min. 12 kartek, 

pojemność kosza: min. 25 litrów, odporna na zszywki i 

spinacze biurowe, posiadająca: zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, min. 2 lata gwarancji, automatyczny 

start/stop 

szt. 18

x zł. x zł.RAZEM
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Pakiet nr 4

Formularz asortymentwo- cenowy na dostawę artykułów papierniczo-biurowych, niszczarek i tonerów

lp. Nazwa materiału Jed.  ilość 
Cena jed. 

Netto
Wartość netto VAT % Wartość brutto

Opaski identyfikacyjne tyvek typu : Triage. Rozmiar 

minimum : 19mm x 130 mm. Opakowanie min. 100 

szt. Kolor :

x x x x x x

Czerwony op. 150

Żółty op. 100

Zielony op. 100

x -  zł                x -  zł                     

Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

1

RAZEM



Pakiet nr 5

Formularz asortymentwo- cenowy na dostawę artykułów papierniczo-biurowych, niszczarek i tonerów

lp. Nazwa materiału
Okres 

gwarancji

Nr katalog. 

/Producent
Jed.  ilość 

Cena jed. 

Netto
Wartość netto VAT % Wartość brutto

1 Płyty CD --------- szt. 5 500

2 Pyta DVD --------- szt. 250

3 Koperta na CD --------- szt. 5 750

4
Wkład do drukarki HC 100 zawierający opaskę na 

rękę Zebra z-Band rozmiar dla dorosłych op. 

a’200szt.

--------- op. 71

5
Wkład do drukarki HC 100 zawierający opaskę na 

rękę Zebra z-Band rozmiar dla dzieci op. a’200szt
--------- op. 1

6
Wkład do drukarki HC 100 zawierający opaskę na 

rękę Zebra z-Band rozmiar dla noworodków op. 

a’100 szt.

--------- op. 1

7

Mysz USB do komputera z przewodem 1,8 m  

(gwarancja min. 12 miesięcy)                                

Przykład: Mysz MODECOM M9 (M-MC-00M9-

100)

Podać         

................
szt. 12

8

Klawiatura USB do komputera (gwarancja min. 12 

miesięcy) przewód 1.8m

Przykład: typ Klawiatura Gembird KB-U-103 lub 

równoważny

Podać         

................
szt. 24

9

Telefon bezprzewodowy 

Przykładowy model: 

Panasonic KX-TGA681FX   lub równoważny 

(gwarancja min. 12 miesięcy)

Podać          

................
Szt. 36

10
Telefon przewodowy 

Przykładowy model : Panasonic KX-TS500 lub 

równoważny(gwarancja min. 12 miesięcy)

Podać          

................
Szt. 1

x xRAZEM
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Pakiet nr 6

Formularz asortymentwo- cenowy na dostawę artykułów papierniczo-biurowych, niszczarek i tonerów

L.p. Nazwa asortymentu
Zamiennik/ 

oryginał
J. m.

Nowe 

ilości

Cena 

jedn. 

netto

Wartość 

netto
VAT  

Wartość 

brutto

1 Toner do drukarki HP LJ 1160/1320 szt. 26

2 Toner do drukarki HP LJ 2055/2035 szt. 173

3 Toner do drukarki HP LJ 1505/1120 szt. 23

4 Toner do drukarki HP LJ 2015 szt. 20

5 Toner do drukarki HP LJ 1005/1006 szt. 25

6 Toner do drukarki HP LJ 1010/1020 szt. 39

7 Toner do drukarki HP LJ M400/401 szt. 16

8 Toner do drukarki HP LJ M402 dn szt. 56

9 Toner do drukarki HP LJ 1102 szt. 74

10 Toner do drukarki LJ Enterprise 700 oryginał szt. 5

11 Toner do drukarki LJ Enterprise 700 szt. 14

12
Toner do drukarki LJ Pro 500 521 dn MFP 

(wydajność min.12000 kopii)
oryginał szt. 4

13 Toner do drukarki HP 1000 szt. 4

14 Toner do drukarki HP 125 szt. 1

15 Toner do drukarki HP 1312 Czarny szt. 3

16 Toner do drukarki HP 1312 czerwony szt. 1

17 Toner do drukarki HP 1312 niebieski szt. 1

18 Toner do drukarki HP 1312 żółty szt. 2

19 Toner do drukarki HP 4550 czarny szt. 1

20 Toner do drukarki HP 4550 niebieski szt. 1

21 Toner do drukarki HP 4550 żółty szt. 1

22 Toner do drukarki HP4550 różowy szt. 1

23
Toner do drukarki HP Color LJ Pro M452 

czarny
oryginał szt. 5
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24
Toner do drukarki HP Color LJ Pro M452 

Niebieski
oryginał szt. 4

25
Toner do drukarki HP Color LJ Pro M452 

żółty
oryginał szt. 3

26
Toner do drukarki HP Color LJ Pro M452 

różowy
oryginał szt. 3

27 Toner do drukarki Lexmark Mx310 szt. 11

28 Toner Samsung  CLP 365 czarny szt. 1

29 Toner Samsung  CLP 365 niebieski szt. 1

30 Toner Samsung  CLP 365 różowy szt. 1

31 Toner Samsung  CLP 365 żółty szt. 1

32 Toner do drukarki OKI MB 441 szt. 1

33 Tusz do drukarki HP DeskJet 3545 kolor oryginał szt. 1

34 Tusz do drukarki HP DeskJet 3545 czarny oryginał szt. 1

35 Taśma OKI 3390 szt. 1

36
Taśma do drukarki w autoklawie (nr kat. 

taśmy CITIZEN IDP 3110 IR91 nylon)
szt. 26

37
Taśma do drukarki w zgrzewarce (nr kat. 

taśmy EPSON ERC –28 nylon)
szt. 4

38 Taśma do drukarki Panasonic KX-P170 szt. 2

39
Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro 6960 

(czarny) 
szt. 5

40
Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro 6960 

(cyan)
szt. 4

41
Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro 6960 

(purpurowy)
szt. 4

42
Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro 6960 

(żółty)
szt. 4

43
Tusz do drukarki Canon i-Sensys 6030b 

czarny
szt. 1

44 Canon MP 280 szt. 1

45 Toner Samsung 2160/2571 szt. 2

RAZEM 



*fabrycznie nowy, oznacza, że można udokumentować fakt wyprodukowania ich przez podmiot wskazany jako producent tonerów (logo producenta opakowanie

producenta z symbolem lub numerem katalogowym umożliwiającym zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem), - przez produkt fabrycznie nowy,

Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem

produktu i terminem przydatności produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem lub tuszem. Tonery i tusze kompatybilne ze

sprzętem, do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych ( pojemność tuszu lub tonera, wydajność i jakość) w stosunku do produktu fabrycznie

nowego, pochodzącego od producenta sprzętu. Stosowanie materiałów równoważnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego sprzętu. 

*oryginalnych to znaczy wyprodukowanych przez producenta drukarek, urządzeń wymienionych w powyższej tabeli. 

Zamawiający wymaga tonerów fabrycznie nowych* (zamienników/oryginał) nie dopuszcza zaoferowania tonerów regenerowanych,

nabijanych (napełnianych)

Wydajność tonerów min. 2500 kopii stron A4 przy 5% zaczernieniu. 

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem zaoferowanych materiałów.

W przypadku uszkodzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonego materiału eksploatacyjnego, wykonawca zobowiązany jest do

zwrotu kosztów naprawy urządzenia.

Zamawiający wymaga odbioru zużytych tonerów na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z

dnia 12.12.2014 roku „w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów”. 



Pakiet 7

Formularz asortymentwo- cenowy na dostawę artykułów papierniczo-biurowych, niszczarek i tonerów

L.p. Nazwa asortymentu Zamiennik/ 

oryginał

Nr katalog. 

/Producent

J. m.

Ilość

Cena jedn. 

netto

Wartość netto VAT Wartość brutto

1  Toner - Kserokopiarka SAMSUNG SCX 3405 oryginał szt. 6

2  Toner - Kserokopiarka SHARP MX 260 oryginał szt. 4

3  Toner - Kserokopiarka TOSHIBA E-STUDIO 18 oryginał szt. 4

4  Toner - Kserokopiarka CANON IR 1018 oryginał szt. 7

5  Toner - Kserokopiarka SHARP AR-6020N oryginał szt. 14

6  Toner - Kserokopiarka PANASONIC DP 1510 oryginał szt. 2

7  Toner – Kserokopiarka SHARP AR – 5618G oryginał szt. 3
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Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem zaoferowanych materiałów.

W przypadku uszkodzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonego materiału eksploatacyjnego, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

kosztów naprawy urządzenia.

Zamawiający wymaga odbioru zużytych tonerów na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

12.12.2014 roku „w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów”. 

*fabrycznie nowy, oznacza, że można udokumentować fakt wyprodukowania ich przez podmiot wskazany jako producent tonerów (logo producenta opakowanie producenta z 

symbolem lub numerem katalogowym umożliwiającym zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem), -przez produkt fabrycznie nowy, Zamawiający rozumie produkty 

wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności produktu, 

posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem lub tuszem. Tonery i tusze kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamawiane, o parametrach takich 

samych lub lepszych ( pojemność tuszu lub tonera, wydajność i jakość) w stosunku do produktu fabrycznie nowego, pochodzącego od producenta sprzętu. Stosowanie 

materiałów równoważnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego sprzętu. 

RAZEM

Zamawiający wymaga tonerów fabrycznie nowych * (oryginał). Nie dopuszcza zaoferowania tonerów regenerowanych, nabijanych (napełnianych), zamienników

Wydajność tonerów min. 5000 kopii stron A4 przy 5% zaczernieniu. 


