DAK.26.1.2019

Załącznik nr
1

Pieczęć oferenta

ZAPOTRZEBOWANIE NA 2019 ROK
Artykuły biurowe
L.p.

Nazwa artykułu

J.m.

Ilość

Bloczek kostka
samoprzylepny, 76x76mm
x100szt./pcs

szt.

20

Blok biurowy A4 w kratkę
100 kartkowy z możliwością
wyrywania pojedynczych
kartek

szt.

5

Długopis automatyczny
tradycyjny, kolor niebieski

szt.

100

Długopis automatyczny
tradycyjny, kolor czarny

szt.

30

Długopis automatyczny
tradycyjny, kolor czerwony

szt.

15

Karteczki indeksujące 20 x
50 mm - 4 kolory

szt.

30

Klej w sztyfcie, zmywalny
wodą, nie powodujący
fałdowania papieru/ 21g

szt.

30

Koszulka na dokumenty A4,
groszkowa (op.100 szt.)

op.

25

Koperta samoprzylepna
biała DL SK 22x11 cm

op.

1

Marker dwustronny czarny

szt.

10

Papier xero A3 biały zwykły
(ekonomiczne opakowanie)

ryz

6

Papier do kolorowej
drukarki laserowej biały z
gładzoną powierzchnią
250g/m2 (250 szt. w ryzie) A
4

ryz

15

Papier xero biały, do
drukarek laserowych,
atramentowych, faksów i
kserokopiarek o gramaturze
80 g/m2, pakowany po 500
arkuszy w formacie A4

ryz

200

Papier xero kolorowy mix o
gramaturze 80g/m2 ,
pakowany po 500 arkuszy, w
formacie A4

ryz

1

Oferowana
cena netto

VAT

Oferowana
cena
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

&1

Papier xero kolor żółty o
gramaturze 80g/m2 ,
pakowany po 500 arkuszy, w
formacie A4

ryz

1

Papier xero A5 80 gr

szt.

25

Teczka A4 na gumkę o
gramaturze do 250g/m2

szt.

60

Reklamówka foliowa
30/9x55 mocne (op. 100
szt.)

op.

70

Rolki termiczne 57/30

szt.

240

Segregatory PCV ze
wzmocnioną dolną
krawędzią, wymienną
etykietą na grzbiecie,
mechanizmem z dźwignią
A-4/ szer. grzbietu 7 cm

szt.

50

Segregatory PCV ze
wzmocnioną dolną
krawędzią, wymienną
etykietą na grzbiecie,
mechanizmem z dźwignią
A-4/ szer. grzbietu 5 cm

szt.

30

Skoroszyt A-4 plastikowy,
przednia okładka
przeźroczysta, bez zawieszki

szt.

20

Skoroszyt A-4, plastikowy,
przednia okładka
przeźroczysta, zawieszka
(możliwość wpięcia w
segregator)

szt.

50

Skoroszyt plastikowy A5czarny

szt.

20

Spinacze biurowe okrągłe
małe 100 szt. /op.

op.

30

Taśma klejąca
opakowaniowa bezbarwna
48 mm x 46 m

szt.

20

Taśma klejąca przeźroczysta
24mmx30m

szt.

20

Torebki strunowe 20x15 z
zamknięciem (op.100 szt.)

op.

3

Zszywki do zszywacza,
zwykłe 24/6 (op.1000 szt.)

op.

50

Ogółem

x

x

Zamawiający zastrzega sobie, iż podane dane mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość artykułów
eksploatacyjnych będzie uzgadniana przy kolejnych zamówieniach i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez
wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez zamawiającego w toku realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami, w przypadku zaistnienia takich
potrzeb.

&2

Pieczęć imienna
i podpis oferenta

ZAPOTRZEBOWANIE NA 2019 ROK
Tonery i tusze do drukarek
L.p.

Rodzaj tonera/tuszu/
drukarki

J.m.

Ilość

Toner do drukarki HP Laser
Jet 1018 czarny

szt.

5

Wkład atramentowy do
drukarki Canon IP 7250
(komplet 5 szt.)

kpl.

5

Toner do drukarki HP Laser
Jet P1102 czarny

szt.

15

Tusz do drukarki
BROTHER DCP-J525W
black

szt.

4

Tusz do drukarki
BROTHER DCP-J525W
yellow

szt.

2

Tusz do drukarki
BROTHER DCP-J525W
magenta

szt.

2

Tusz do drukarki
BROTHER DCP-J525W
cyan

szt.

2

Toner do drukarki HP Laser
Jet Pro M402 dne czarny

szt.

5

Toner do drukarki Canon iP
4500 CLI – 8C cyan

szt.

1

Oferowana
cena netto

VAT

Oferowana
cena
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

&3

Toner do drukarki Canon iP
4500 CLI – 8M magenta

szt.

1

Toner do drukarki Canon iP
4500 CLI – 8Y yellow

szt.

1

Toner do drukarki Canon iP
4500 CLI – 8Bk black

szt.

1

Toner do drukarki Canon iP
4500 PGI – 5Bk black

szt.

1

x

x

Ogółem

Pozycja 1,2,3,4,5,6,7,8 - zamienniki
Pozycja 9,10,11,12,13- oryginały
Zamawiający zastrzega sobie, iż podane dane mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość artykułów
eksploatacyjnych będzie uzgadniana przy kolejnych zamówieniach i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez
wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez zamawiającego w toku realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami, w przypadku zaistnienia takich
potrzeb.

Pieczęć imienna
i podpis oferenta
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