
OFERTA

1. Nazwa i siedziba składającego ofertę:

…........................................................................................................................................................................

2. Niniejszym  przedkładam  ofertę  na  wykonanie  zadania  pn.

"Zakup materiałów papierniczych i biurowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, 

w okresie od 16 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 roku"

CZĘŚĆ PIERWSZA: ADMINISTRACJA

L.p Nazwa asortymentu Jed.miary Ilość Cena

jednostkowa

netto

Cena

jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

1. blok notatnikowy a4 w kratkę (100 kart) szt. 10

2. blok notatnikowy a5 w kratkę (100 kart) szt. 10

3. blok techniczny szt. 5

4. cienkopis (różne kolory: czarny, czerwony, zielony) szt. 20

5. cienkopis kolor niebieski (roller tip pen gr-203) szt. 25

6. datownik szt. 1

7. długopis pentel (kolor: niebieski, czerwony) szt. 40

8. wkład do długopisu j.w. szt. 70

9. długopis żelowy automatyczny z wymiennym wkładem 

(kolor: niebieski, czerwony)

szt. 15

10. wkład do długopisu żelowego j.w. szt. 30

11. druk „polecenie wyjazdu służbowego” bloczek 1

12. druk „karta drogowa” bez numeracji bloczek 4

13. druk „roczna ewidencja czasu pracy”  szt. 100

14. druk „kartoteka magazynowa” szt 100

15. druk „raport pielęgniarski” szt. 5

16. druk „książka gabinetu zabiegowego” szt. 4

17. Druk „książka druków ścisłego zarachowania”  (MiP Typ 

710-1)

szt 2

18. dziurkacz (jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek) szt. 3

19. etykieta grzbietowa na segregator, szerokość 50mm szt. 30

20. etykieta grzbietowa na segregator, szerokość 75mm szt. 20

21. ewidencja wyjść w godzinach służbowych szt. 1

22. folia laminacyjna  a4 op. 2

23. folia do faxu pansonic kx – fc268(op. 2 szt) op. 5

24. Folia do faxu panasonic kx – F1015 szt 1

25. gumka ołówkowa do ścierania szt. 10

26. Kasetka z taśmą D1 12mm x 7 m  (BLACK/WHITE) szt 5

27. kartki samoprzylepne 76 x 76 mm 400 szt.  neonowe op. 10

28. kartki samoprzylepne 50 x 50 mm 400 szt.  neonowe op. 5

29. kostka biała klejona 85 x 85x3,5  (bloczek) szt. 15

30. klipsy do biurowe –  51 mm op. 4



31. klipsy do biurowe –  32 mm op. 1

32. koperty b-4 szt. 50

33. koperty b-5 szt. 50

34. koperty c-4 szt. 150

35. koperty c-5 szt. 200

36. koperty c-6 szt. 1500

37. korektor w piórze szt. 10

38. koszulka a4   (opak. 100 szt) op. 12

39. koszulka a4 (z zakładką na większą ilość dokumentów,    

z możliwością wpięcia do segregatora)

szt. 30

40. koszulka a5 (opak. 100 szt) op 1

41. książka korespondencyjna a-4 192 kart. szt. 2

42. marker olejny (niezmywalny, do opisywania różnych 

powierzchni np. drewno, metal kolor czarny, biały)

szt. 5

43. marker szybkoschnący (różne kolory) szt. 20

44. nożyczki biurowe szt. 2

45. ołówki grafitowe szkolne hb szt. 30

46. opakowanie na płyty cd szt. 2

47. papier ksero a4 ryza 250

48. papier ksero a3 ryza 5

49. Papier – składanka komputerowa do drukarki OKI, 12 

cali, 240, 4, kolor bez nadruku (opakowanie 450 arkuszy)

op 5

50. pinezki zwykłe op. 5

51. pinezki – tablicowe z plastikową końcówką op. 2

52. płyta cd-r do jednokrotnego zapisu 700 mb w kopercie szt. 10

53. płyta dvd-r do jednokrotnego zapisu 4.7 gb w kopercie szt. 10

54. pocztowa książka nadawcza szt. 1

55. poduszka do stempli szt. 2

56. półka biurowa szt. 5

57. przekładka do segregatora A4 (A-Z) szt 3

58. przekładka do segregatora A4 (1-12) szt 3

59. rolki do kas offsetowych szer. 57 mm szt. 50

60. segregator a4 (50mm) szt. 10

61. segregator a4 (75mm) szt. 80

62. segregator a5 (75mm) szt. 2

63. skoroszyt plastikowy oczkowy (różne kolory) szt. 100

64. skoroszyt papierowy oczkowy szt 300

65. spinacze biurowe duże 50 mm op. 5

66. spinacze biurowe małe 28 mm op. 10

67. taśma dwustronna (szerokość 50 mm) szt. 5

68. taśma klejąca szerokość 2,5 cm szt. 20

69. teczka akt osobowych 3 cz. (twarda oprawa introlig.) szt. 10

70. teczka akt osobowych skoroszyt zawieszany do akt szt 4



osobowych wykonany z pcv- 3cz. a, b, c 

71. teczka akt osobowych 4 cz. (twarda oprawa introlig.) szt. 30

72. teczka z gumką biała szt. 1025

73. teczka z gumką kolorowa szt. 20

74. Teczka fastykuła (szara) szt 1000

75. temperówka metalowa szt. 5

76. tusz do stempli bezolejowy noris 110s (czerwony, czarny) szt. 10

77. wałek barwiący ir 40t szt. 20

78. zakreślasz do papieru (różne kolory) szt. 10

79. zakładki indeksujące 20 x 50 mm 4 kolory w zestawie bloczek 5

80. zeszyt a-5 w kratkę 16- kartkowy, kartonowa okładka szt. 15

81. zeszyt a-5 w kratkę 32- kartkowy, kartonowa okładka szt. 20

82. zeszyt a-5 w kratkę 60- kartkowy, kartonowa okładka szt. 20

83. zeszyt a-4 w kratkę 96 kartkowy twarda oprawa lakier. szt. 70

84. zszywacz szt. 4

85. zszywki 24/6 op. 10

razem

CZĘŚĆ DRUGA: TERAPIA

L.p Nazwa asortymentu Jed.miary Ilość Cena

jednostkowa

netto

Cena

jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

1. Blok rysunkowy a3 biały szt. 15

2. Blok rysunkowy a3 kolorowy szt. 15

3. Blok rysunkowy a4 kolorowy szt. 10

4. Blok techniczny a3 biały szt. 10

5. Klej brokatowy 22ml/amos/ szt. 20

6. Klej biurowy magiczny tuba a'12 szt. op. 15

7. Bibuła dekoracyjna marszczona różne kolory (żółty,
biały, niebieski, granat, zielony, czerwony, 
pomarańczowy)

szt. 30

8.  Folia błyszcząca złota, srebrna szt. 6

9. Bibuła krepina 50x 250 cm 180g – zielona, 
brązowa, pomarańczowa, biała, écru, czerwona, 
niebieska 

szt. 30

10. Canson tektura falista a 4/5 kolorów szt. 5

11. Tektura falista w roli czerwona, żółta, zielona, 
brązowa, granatowa

szt. 5

12. Farby plakatowe 12 kolorów szt. 4

13. Farby witrażowe pojedyncze szt. 20

14. Zeszyt wycinanka a4 szt. 5

15. Zeszyt wycinanka a5 szt. 5

16. Pędzle artyst. szkolne /ast. / nr 10 szt. 10

17. Pędzle artyst. szkolne /ast. /nr4/6  nr 24/4 nr 24/6 szt. 10

18. Karton wizytówkowy a4 x 20 arkuszy Szt. 12

19. Papier ksero kolorowy Ryza 8



20. Mix papierów kolorowych szt. 8

21. Karton kolorowy duży  szt. 30

22.  Karton kolorowy mały szt. 20 

23.  Kalka kreślarska a4 90/95G Canson szt. 200

24. koperta  biała 16 cm x 16 cm szt 250

25.  Kostka biurowa biała szt. 8

26. Kostka biurowa kolorowa szt. 6

27. Kredki pastelowe 36 kolorów szt. 3

28. Kredki pastelowe 12  kolorów szt. 3

29. Sznurek sizal szt. 8

30. Klej w laskach do pistoletu szt. 150 

31. Klej kropelka op. 4

32. Nożyczki 210 mm szt. 10

33. Plastelina 10 kolorów łuków szt. 10

34. Antyrama pleksi 50 x 70 cm szt. 6

35. Antyrama pleksi 40 x 50 cm szt. 6

36. Antyrama pleksi 18 x 24 cm szt. 6

37. Pinezki tablicowe x 100 szt op. 2

38. Pinezki zwykłe op. 6

39. Gumka ołówkowa do ścierania szt. 5

40. Taśma klejąca 2,5 cm szeroka szt. 6

41. Temperówka szt. 3

42. Cienkopis ( różne kolory czarny, czerwony, 
niebieski, zielony)

szt. 10

43. Linijka 30 cm szt. 5

44. Marker czarny szt. 5

45. Płyta cd-r do jednokrotnego zapisu 700gb w 
kopercie 

szt. 5

46. Taśma dwustronna szerokość 50 mm szt. 2

47. Szpilki x 100 szt. op. 5

razem

1. Oferowana cena wykonania zamówienia netto: 
słownie.................................................................................................................................złotych

2.  podatek VAT 
słownie ................................................................................................................................złotych

3. oferowana cena zamówienia brutto: 
słownie ................................................................................................................................złotych

4. Oświadczam że:
- akceptuję warunki płatności,
-  zobowiązuję się do wydania towaru w terminie wskazanym w zamówieniu,  oraz na wniosek
Zamawiającego  zobowiązuję  się  do  dostarczenia  zamówionego  towaru  do  siedziby
Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt,
- zapewniam niezmienność cen w okresie obowiązywania umowy,
- akceptuję zapisy umowy stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia oferty.

5. Przedmiot zamówienia obowiązuję się wykonać w wymaganym terminie tj. w okresie:
od 16 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

data i podpis osoby upoważnionej


