
 

 

 

 

Nr sprawy: DAG/G/10/13 
Załącznik nr 1a do formularza oferty 

 
FORMULARZ CENOWY 

Nazwa (Firma)Wykonawcy: ............................................................... 
 ............................................................... 
Adres siedziby Wykonawcy: ............................................................... 
 ............................................................... 

  
Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 
dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 
Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i 
optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. 
 
Część 1- materiały biurowe 
 

Lp 
Nazwa przedmiotu 

Proponowany przez Wykonawcę 
artykuł  

Szacunkowa 
ilość 

Cena jedn. 
netto  

Wartość  
netto 

Wartość  
VAT 

w % 

Wartość 
brutto  

1 Papier ksero A4 białość w skali CIE 161 lub 
wyższa (ryza 500 ark), standard wysokich 
nakładów przeznaczony do 
wysokonakładowych drukarek i kopiarek, jak 
wilgotność 3,8-5%, grubość 108±3, 
nieprzezroczystość 94+2/-1%, gładkość 
180±50 cm²/min   

 160 ryz 

 

   

2 Przekładki z polipropylenu kolorowe do 
segregatora A4, 10 kolorów 

 25 op 
 

   



 

 

 

 

3 Przekładki kartonowe kolorowe do segregatora 
A4, 10 kolorów 

 10 op 
 

   

4 Koszulki cienkie krystaliczne (75 mic) do 
segregatora A4 (op.100szt.) 

 13 op 
 

   

5 Koszulki groszkowe (90 mic) poszerzane A4 
max PP (op.50szt.) 

 7 op 
 

   

6 Koszulki przezroczyste do segregatora na CD 
(140×125 mm) pojedyncze (op.10 szt.) 

 10 op 
 

   

7 Skoroszyty plastikowe twarde A4 z wąsami, 
przednia okładka przezroczysta, wkładka 
papierowa na grzbiecie na opis  

 25 szt 
 

   

8 Segregatory kartonowe pokryte folią 
propylenową A4 z  mechanizmem 
dźwigniowym, wymienna etykieta na grzbiecie, 
grzbiet  75 mm zielone 

 8 szt 

 

   

9 Segregatory kartonowe pokryte folią 
propylenową A4 z  mechanizmem 
dźwigniowym, wymienna etykieta na grzbiecie, 
grzbiet  70 mm niebieskie, metalowe obrzeża 

 30 szt 

 

   

10 Segregatory kartonowe pokryte folią 
propylenową A4 z  mechanizmem 
dźwigniowym, wymienna etykieta na grzbiecie, 
grzbiet  50 mm zielone 

 10 szt 

 

   

11 Segregatory Panorama A4 na 4 ringi z 
bezbarwną kieszenią na stronie frontowe, 
75mm czerwone 

 5 szt 
 

   

12 Segregatory kartonowe pokryte folią 
propylenową A4 z  mechanizmem 
dźwigniowym, wymienna etykieta na grzbiecie, 
grzbiet  50 mm niebieskie 

 30 szt 

 

   



 

 

 

 

 
13 Zakładki indeksujące samoprzylepne foliowe 

12×43 mm markers 4 kolory, liczba kartek w 
każdym kolorze 35 szt. (op. 140 szt.) 

 18 op 
 

   

14 Płyty CD-R 700 MB  52x extra protection 
(op.50szt) cake 

 1 op 
 

   

15 Papier do flipchartów 65×100, 50 kartek, gładki  2 szt   
 

  

16 Komplet pisaków do papieru do flipcharta na 
bazie wody (kolor  czarny, niebieski, zielony, 
czerwony), końcówka zaokrąglona , grubość 
linii pisania 5mm 

 
2 kpl 

    

17 Wilgotne, czyszczące chusteczki do monitorów 
LCD, (w op100 szt.) 

 10 op     

18 Komplet markerów suchościeralnych z gąbką 
(kolor czerwony, niebieski, zielony, czarny) do 
białej tablicy suchościeralnej 

 
2 kpl 

    

19 Korektor w taśmie Maxi 8,4mm x 8,5m  10 szt     

20 Płyty Blu Ray: pojemność 25 GB, prędkość 
zapisu 6x, pakowane po 25 szt 

 4 kpl     

21 Płyty Blu Ray: pojemność 50 GB, prędkość 
zapisu 6x, pakowane po 10 szt. 

 4 kpl     

Wartość ogółem     

Wyliczoną wartość netto oraz brutto zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.  
 

 

Miejscowość…………………..dnia………………2013r 
----------------------------------------------------- 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)  

 


