
Wrocław, dnia 9 stycznia 2018 r. 

OKE / WOA / 261 / 1 / 2018 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

1. Zamawiający:
Nazwa OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu 
Adres ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 
Numer telefonu 71-785-18-94 
Numer faksu 71-785-18-66 
Adres e-mail  sekretariat@oke.wroc.pl 
Strona internetowa  www.oke.wroc.pl 

2. Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 71-785-18-55, 71-785-18-82.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej

Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018. 
3.2. Przedmiot umowy realizowany będzie partiami na podstawie zamówień składanych przez 

zamawiającego telefonicznie lub e-mailem, w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia. 
W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej 
partii, która może obejmować dostawę np. tylko 1 sztuki przedmiotu zamówienia. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

4. Wymagania stawiane wykonawcy:
4.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie

zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 
4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec 
zamawiającego. 

4.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usługi. 
4.4. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku i wniesienia dostarczonego towaru pod adres i miejsce 

wskazane przez zamawiającego. 
4.5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

http://www.oke.wroc.pl/


2 

5. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

6. Sposób przygotowywania oferty
6.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym,

komputerowym albo odręcznym w sposób czytelny. 
6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
6.3. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, wzór stanowi – załącznik nr 2. 
6.4. Do formularza oferty wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

6.4.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.4.2. podpisane oświadczenie wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 3, 
6.4.3. status prawny wykonawcy, wzór stanowi - załącznik nr 4, 
6.4.4. wykaz potwierdzający posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi 

zbliżonej do niniejszego zamówienia, wzór wykazu głównych usług stanowi - załącznik nr 5, 
6.5. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszym 

ogłoszeniu: 
6.5.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy, składane są przez wykonawcę w formie oryginału, 
6.5.2. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.5.1. powyżej, składane są 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
6.6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
6.7. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we  Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53–533 Wrocław 
i oznaczone w sposób następujący: 

O F E R T A  N A  U D Z I E L E N I E  Z A M Ó W I E N I A
„zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych  

dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018” 

postępowanie nr OKE / WOA / 261 / 1 / 2018 

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………… 
    [nazwa i dane adresowe do kontaktu] 

Nie otwierać przed 19 stycznia 2018 r. do godziny 10:15 

7. Kryterium wyboru oferty
7.1. Złożone oferty będą sprawdzone pod względem formalnym poprzez sprawdzenie kompletności

złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
7.2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zastosuje 

następujące kryteria i ich wagi: 

kryterium waga 

cena oferty (brutto) 100% 
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7.2.1. Punkty za kryterium – cena oferty – zostaną obliczone wg wzoru: 

      najniższa cena ofertowa  brutto 
------------------------------------------------------- x 100 

 cena badanej oferty 

i zaokrąglone do liczby całkowitej. 

7.3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza 
i spełnia niezbędne wymogi formalne. 

8. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert
8.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 19 stycznia  2018 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53–533 Wrocław, Kancelaria 
Ogólna (parter). 

8.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 stycznia  2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,  ul. T. Zielińskiego 57. 

8.3. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności co najmniej dwóch pracowników zamawiającego. 
8.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej zestawienie 

ofert złożonych w postępowaniu zawierające: 
8.4.1. kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,  
8.4.2. nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie, 
8.4.3. ceny zawarte w ofertach. 

8.5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

9. Zawarcie umowy
9.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
9.2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na

stronie internetowej zamawiającego. 
9.3. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 
9.4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny.  

9.5. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej, wzór umowy stanowi – 
załącznik nr 6. 

10. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Beata Czaja, tel. 71 785-18-55, email:
zamowienia.publiczne@oke.wroc.pl

11. Załączniki do zapytania ofertowego
11.1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
11.2. Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego.
11.3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy.
11.4. Załącznik nr 4 - status prawny wykonawcy.
11.5. Załącznik nr 5 - wykaz głównych usług.
11.6. Załącznik nr 6 – wzór umowy.

Zatwierdzam: 

mailto:zamowienia.publiczne@oke.wroc.pl


Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/1/2018 

zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych 
dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

LP. ARTYKUŁ ARTYKUŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 Blok makulaturowy blok makulaturowy A4 w kratkę 100 kartkowy sztuka 20 

2 Cienkopis 
cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - czarny, grubość końcówki: 0,4 mm, 
końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 40 

3 Cienkopis 
cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - czerwony, grubość końcówki: 0,4 mm, 
końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 20 

4 Cienkopis 
cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - zielony, grubość końcówki: 0,4 mm, 
końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 20 

5 Cienkopis 
cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - niebieski, grubość końcówki: 0,4 mm, 
końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 30 

6 Cienkopis 
cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - brązowy, grubość końcówki: 0,4 mm, 
końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 100 

7 Cienkopis 
cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - fioletowy, grubość końcówki: 0,4 mm, 
końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 20 

8 Cyrkiel cyrkiel szkolny 2-częściowy z rysikami, czarny Herlitz sztuka 50 

9 Długopis 

 długopis jednorazowy typu Bic Round Stick Exact, igłowa końcówka pisząca, 
wygodny kauczukowy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu 
(hybrydowy), średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 0,3mm, 
wkład niebieski 

sztuka 300 

10 Długopis 

 długopis jednorazowy typu Bic Round Stick Exact, igłowa końcówka pisząca, 
wygodny kauczukowy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu 
(hybrydowy), średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 0,3mm, 
wkład czarny 

sztuka 310 

11 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu niebieski 

sztuka 150 

12 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu czarny 

sztuka 160 

13 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu zielony 

sztuka 50 

14 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu czerwony 

sztuka 60 

15 Dziurkacz 

dziurkacz biurowy z metalową podstawką posiadający ergonomiczny uchwyt, 
umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu, precyzyjny 
ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, dziurkujący do 30 kartek, 
rozstaw dziurek 80 mm 

sztuka 10 

16 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 210x297 mm „1”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 10 



17 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 20 

18 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x148 mm „4”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 10 

19 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 190x61 mm „4”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 3 

20 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 15 

21 Etykiety 

etykiety żółte fluorescencyjne samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z 
wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, 
które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc 
przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka 
przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 
arkuszy 

opakowanie 2 

22 Etykiety 

etykiety czerwone fluorescencyjne samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z 
wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, 
które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc 
przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka 
przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 
arkuszy 

opakowanie 2 

23 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x48 mm „12”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 10 

24 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x37 mm „16”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy  

opakowanie 1 

25 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm „40”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./500 arkuszy 

opakowanie 102 

26 Etykiety 

etykiety zielone samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm „40”, do wszystkich typów 
drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. 
Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność 
kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 1 

27 Etykiety 
etykiety samoprzylepne Ø 60 mm „kółka” kolor pomarańczowy 
fluorescencyjny, ilość etykiet na A4/12 szt, op./100 arkuszy 

opakowanie 5 

28 Etykiety 
etykiety samoprzylepne Ø 60 mm „kółka” kolor żółty fluorescencyjny, ilość 
etykiet na A4/12 szt, op./100 arkuszy 

opakowanie 5 

29 Folia 
półrękaw, folia PVC do pakowania termokurczliwa, długość 650m, szerokość 
400mm, grubość 18µm, skurcz 35x35% 

rolka 1 



30 Folia folia do kserokopiarek i drukarek laserowych czarno-białych, op./100 arkuszy opakowanie 4 

31 Folia 
folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki połysk, doskonała 
przejrzystość nadająca dokumentom estetyczny wygląd, grubość folii 2x100 
mic, format A4, op./100 arkuszy 

opakowanie 2 

32 Folia 
folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki połysk, doskonała 
przejrzystość nadająca dokumentom estetyczny wygląd, grubość folii 2x100 
mic, format A3, op./100 arkuszy 

opakowanie 1 

33 Folia 
folia stretch wykonana z polietylenu, posiadająca doskonałą wytrzymałość 
mechaniczną oraz wysoką elastyczność, wymiary: 50cm/23 
mic./przezroczysta, rolka 1,65 kg 

rolka 2 

34 Folia 
folia stretch wykonana z polietylenu, posiadająca doskonałą wytrzymałość 
mechaniczną oraz wysoką elastyczność, wymiary: 50cm/23 mic./czarna, rolka 
1,65 kg 

rolka 3 

35 Folia 
folia pęcherzykowa w rolce, doskonała do ochrony przesyłek przed 
ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu, przezroczysta, idealna do 
pakowania drobniejszych przedmiotów, szerokość folii 40cm x 50 cm 

rolka 5 

36 
Grafity do ołówków 

automatycznych 
trwałe, elastyczne wkłady ołówkowe, połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i 
węgla, idealne na papier i kalkę, grubość 0,5mm, twardość HB, op./12 sztuk 

opakowanie 11 

37 Grzbiet do bindowania 
plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 28mm, 
op./50 sztuk 

opakowanie 1 

38 Grzbiet do bindowania 
plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 45mm, 
op./50 sztuk  

opakowanie 1 

39 Grzbiet do bindowania 
plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 16mm, 
op./50 sztuk  

opakowanie 1 

40 Gumka do mazania 
biała, polimerowa gumka do mazania typu PENTEL ZEH, miękka - nie wymaga 
dociskania do papieru, nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu, wycierając 
ołówek nie narusza struktury papieru, rozmiar = 43x17,4x11,7mm 

sztuka 10 

41 Igła archiwalna 
igła do szycia akt, duże i długie oczko pozwala na szycie dratwą, długość 
całkowita 150mm, średnica około 1,8mm, wielkość oczka: długość ok. 
7,3mm, szerokość ok. 1mm 

sztuka 6 

42 Karton archiwizacyjny 
karton archiwizacyjny do przechowywania dokumentów o formacie A4, 
grzbiet 100 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem 

sztuka 30 

43 Karton archiwizacyjny 
karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o 
formacie A4, grzbiet 150 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed 
otwarciem 

sztuka 300 

44 Karton archiwizacyjny 
karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o 
formacie A4, grzbiet 200 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed 
otwarciem 

sztuka 100 

45 Kieszonka 
foliowa, samoprzylepna, podłużna kieszonka do opisu półki regału, wymiar 
25x75mm, grubość 1000 min, op./24 sztuki  

opakowanie 5 

46 Klej 
klej w sztyfcie typu BANTEX, 22g do klejenia papieru, nietoksyczny, 
niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy 

sztuka 20 

47 Klej 
klej w płynie 40g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący 
ani nie deformujący klejonej warstwy 

sztuka 10 

48 Klipy 
klipy do dokumentów 19 mm, wykonane z metalu zapewniającego doskonałą 
sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk 

opakowanie 20 

49 Klipy 
klipy do dokumentów 25 mm, wykonane z metalu zapewniającego doskonałą 
sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk 

opakowanie 20 

50 Klipy 
klipy do dokumentów 32 mm, wykonane z metalu zapewniającego doskonałą 
sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk 

opakowanie 20 

51 Koperta 
koperta biała B-5, mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z 
paskiem ochronnym, wym. 162x229 mm, op./500 sztuk 

opakowanie 75 

52 Koperta 
koperta biała C-4, mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z 
paskiem ochronnym, wym. 229x324 mm, op./250 sztuk 

opakowanie 90 

53 Koperta  
koperta biała B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem, mająca łatwe, szybkie, 
samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 mm, 
op./250 sztuk  

opakowanie 10 

54 Koperta  
koperta brązowa B-4, mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z 
paskiem ochronnym, wym. 250x353 mm, op./250 sztuk  

opakowanie 15 



55 Koperta  
koperta brązowa B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem, mająca łatwe, 
szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 
mm, op./250 sztuk 

opakowanie 10 

56 Koperta 
koperta brązowa E-4 z rozszerzonymi bokami i spodem, mająca łatwe, 
szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 280x400x40 
mm, op./250 sztuk 

opakowanie 5 

57 Koperta koperty z okienkiem na CD 127x127 sztuka 180 

58 Koperta bezpieczna 

koperta bezpieczna B4, trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów 
[+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - 
taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, 
chemicznym), o wym. zewn. 275 x 375 mm +35mm 

sztuka 300 

59 Koperta bezpieczna 

koperta bezpieczna C3, trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów 
[+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - 
taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, 
chemicznym), o wym. zewn. 335 x 475 mm +35mm 

sztuka 5000 

60 Koperta ochronna 
koperta ochronna biała z folią bąbelkową G/17, wymiary: zewnętrzny 
250x350mm, wewnętrzny 230x340mm, op./100 sztuk 

opakowanie 3 

61 Koperta ochronna 
koperta ochronna biała z folią bąbelkową H/18, wymiary: zewnętrzny 
290x370mm, wewnętrzny 270x360mm, op./100 sztuk  

opakowanie 3 

62 Korektor 
korektor w taśmie typu PENTEL ZTT15, wymiar: szerokość 5 mm i długość 12 
m, ruchomy mechanizm zabezpieczający chroniący taśmę, możliwość 
natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni 

sztuka 35 

63 Kostka samoklejąca 
kostka samoklejąca, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, wymiary: 
76x76 mm, mix 5 kolorów neonowych, op./400 kartek 

opakowanie 175 

64 Koszulki na dokumenty 
koszulki A4 wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o grubości 50 mic., 
posiadające wzmocniony pasek z perforacją, op./100 sztuk 

opakowanie 55 

65 Koszulki na dokumenty 
koszulki A4 z kolorowymi brzegami typu Donau, wykonane z miękkiej, 
ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 40μm, specjalnie wzmocniony, 
kolorowy brzeg (czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy), op./100 sztuk 

opakowanie 5 

66 Koszulki na dokumenty 
poszerzane koszulki A4 przeznaczone do przechowywania dużej ilości 
dokumentów, boki poszerzane do pojemności 25 mm, otwarte na górze, 
wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, op./10 sztuk 

opakowanie 30 

67 Magnesy 
kolorowe magnesy typu ARGO do tablic magnetycznych o średnicy 20 mm, 
op./6 sztuk 

opakowanie 3 

68 Magnesy 
kolorowe magnesy typu ARGO do tablic magnetycznych o średnicy 40 mm, 
op./4 sztuki 

opakowanie 2 

69 Marker 
marker do płyt CD, DVD z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1 mm - 
czarny, o trwałym i niezmywalnym tuszu, o neutralnym zapachu 

sztuka 45 

70 Marker 
marker permanentny do płyt CD/DVD z dwiema końcówkami, grubą i cienką, 
grubość linii pisania 1,55 mm - czarny, nierozmazujący się, wodoodporny 

sztuka 25 

71 Marker 
marker olejowy typu uni PAINT PX-21, biały nierozmazujący się, 
wodoodporny, z okrągłą końcówką, szybkoschnący, grubość linii pisania do 
1,2 mm  

sztuka 6 

72 Marker 
marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - czarny, 
nierozmazujący się, wodoodporny 

sztuka 25 

73 Marker 
marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - 
czerwony, nierozmazujący się, wodoodporny 

sztuka 30 

74 Marker 
marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1,3 mm - 
czarny, nierozmazujący się, wodoodporny 

sztuka 20 

75 Marker 
marker permanentny ze ściętą końcówką, grubość linii pisania 1,3 mm - 
czarny, nierozmazujący się, wodoodporny 

sztuka 20 

76 Masa mocująca 
biała masa mocująca do przytwierdzania plakatów, kartek papieru itp., po 
odklejeniu nie pozostawia plam, łatwa do usunięcia, wielokrotnego użycia, 
bez zapachu i bez rozpuszczalników 

opakowanie 5 

77 Notes samoprzylepny 
notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 
karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 127x76 mm, op./100 kartek  

opakowanie 70 

78 Notes samoprzylepny 
notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 
karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 51x38 mm, op./100 kartek  

opakowanie 110 

79 Nożyczki 
nożyczki 16 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, ergonomicznie 
wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku 

sztuka 5 

80 Nożyczki 
nożyczki 21,5 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, ergonomicznie 
wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku 

sztuka 8 



81 Nożyczki tytanowe 

nożyczki tytanowe typu Leitz, 150mm, wykonane z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej powleczonej tytanem, z wygodnym, przyjaznym w użyciu 
uchwytem, ostrza pokryte powłoką tytanową znacznie dłużej zachowują 
ostrość niż wykonane standardowo (kolor czarny, czerwony) 

sztuka 30 

82 
Nożyk w metalowej 

szynie 

nożyk biurowy z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie; wyposażony w 
ergonomiczną, wykonaną z niełamliwego plastiku obudowę, automatyczną 
blokadę położenia ostrza; rozmiar ostrza: 125x9mm 

sztuka 15 

83 Ofertówka 
ofertówka wykonana z folii PVC, przód i tył przezroczysty, zgrzana w literę 
"L", format A4, gramatura folii 0,20 mm, op./25 sztuk 

opakowanie 151 

84 Okładka 
okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 250g, kolor zielony, 
op./100 sztuk 

opakowanie 3 

85 Okładka 
okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 250g, kolor czarny, 
op./100 sztuk 

opakowanie 1 

86 Okładka na dyplomy 
elegancka okładka na dyplom o fakturze skóry, bez napisu, z ozdobnym 
złotym sznureczkiem, kolor zielony, bordowy, czarny 

sztuka 60 

87 Ołówek ołówek B sztuka 80 

88 Ołówek ołówek 2B sztuka 20 

89 Ołówek ołówek HB sztuka 60 

90 Papier papier A4 80g/m2 - biały klasy B ryza 1320 

91 Papier papier A4 80g/m2 - szary ryza 5 

92 Papier papier A4 80g/m2 - jasnozielony ryza 20 

93 Papier papier A4 80g/m2 - żółty ryza 5 

94 Papier papier A4 80g/m2 - miętowy ryza 5 

95 Papier papier A4 80g/m2 - kremowy ryza 5 

96 Papier papier A4 80g/m2 - pomarańczowy ryza 5 

97 Papier papier A4 80g/m2 - stare złoto ryza 5 

98 Papier papier A4 80g/m2 - niebieski ryza 5 

99 Papier papier A4 80g/m2 - różowy ryza 5 

100 Papier papier A4 80g/m2 - liliowy ryza 5 

101 Papier papier A3 80g/m2 - biały klasy B ryza 230 

102 Papier papier A3 80g/m2 - zielony klasy B ryza 20 

103 Papier papier A3 80g/m2 - żółty klasy B ryza 20 

104 Papier papier A3 80g/m2 - pomarańczowy klasy B ryza 5 

105 Papier papier A3 200g/m2 - biały  ryza 5 

106 Papier 
papier do drukarek i kserokopiarek laser, format A4, 250 arkuszy, gramatura 
160 g/m2 - biały 

ryza 5 

107 Papier 
papier do drukarek i kserokopiarek format A4, 250 arkuszy, gramatura 200 
g/m2 - biały 

ryza 5 

108 Papier papier A4 120g/m2 - waniliowy ryza 5 

109 Papier papier A4 160g/m2 - żółty ryza 5 

110 Papier papier A4 160g/m2 - zielony ryza 5 

111 Papier karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Bali", w kolorze białym z 
przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy 

opakowanie 5 

112 Papier karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Bali", w kolorze kremowym z 
przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy  

opakowanie 5 

113 Papier 
karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Iceland", w kolorze białym z 
przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy 

opakowanie 10 

114 Papier karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Iceland", w kolorze kremowym z 
przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy  

opakowanie 10 

115 Pianka 
pianka czyszcząca do monitorów LCD, skutecznie usuwająca zabrudzenia, 
antystatyczna, poj. 250 ml 

sztuka 10 

116 Pianka 
pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, skutecznie usuwająca 
zanieczyszczenia, poj. 400 ml 

sztuka 7 



 

 

 

117 Pinezki pinezki „beczułki” do tablicy korkowej, op./40 sztuk opakowanie 7 

118 Pinezki metalowe, standardowe pinezki srebrne, op./50 sztuk opakowanie 4 

119 Płyty 
płyty CD -/+ R wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 
sztuk 

opakowanie 4 

120 Płyty 
płyty CD -/+ RW wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 
sztuk 

opakowanie 1 

121 Płyty 
płyty DVD -/+ R wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
4,7GB, op./50 sztuk 

opakowanie 2 

122 Płyty 
płyty DVD -/+ R wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
8,5GB, op./25 sztuk 

opakowanie 1 

123 Podkład na biurko foliowy podkład na biurko, przezroczysty o wymiarach 65x50 cm, 
antypoślizgowy spód, kieszeń na całej powierzchni na ważne notatki 

sztuka 2 

124 
Podkładka do pisania z 

okładką 

podkładka do pisania z okładką wykonana z najwyższej jakości folii PCV, 
sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru, rozmiar A4 
(kolor granatowy, czerwony, zielony, czarny) 

sztuka 20 

125 Przybornik biurowy przybornik na biurko typu DONAU z jeżem, duży, przezroczysty sztuka 5 

126 Rozszywasz 
rozszywasz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa 
konstrukcje w plastikowej obudowie 

sztuka 16 

127 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor granatowy 

sztuka 50 

128 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor żółty 

sztuka 26 

129 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor bordowy 

sztuka 53 

130 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor jasny zielony 

sztuka 10 

131 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor turkusowy 

sztuka 6 

132 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor biały 

sztuka 5 

133 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor różowy 

sztuka 3 

134 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor fioletowy 

sztuka 12 

 



135 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor granatowy 

sztuka 5 

136 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu Donau Master A4, 
wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w 
zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor żółty 

sztuka 15 

137 Skoroszyt 

skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga 
kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, 
wysuwany pasek do opisów, kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony, 
pomarańczowy, czarny 

sztuka 50 

138 Skoroszyt 

skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga 
kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, 
wysuwany pasek do opisów, zawieszany do segregatora, kolor niebieski, 
żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny 

sztuka 340 

139 Spinacz 
spinacz okrągły R-28, wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów, 
op./100 sztuk 

opakowanie 50 

140 Spinacz 
spinacz okrągły R-50, wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów, 
op./100 sztuk 

opakowanie 26 

141 Spinacz archiwizacyjny 
biały plastikowy spinacz do dokumentów, przeznaczony do spinania 
dokumentów wyjmowanych z segregatora bez konieczności przekładania 
kartka po kartce, op./50 sztuk 

opakowanie 5 

142 Sprężone powietrze 
sprężone powietrze usuwające kurz z najbardziej niedostępnych miejsc, poj. 
400ml 

sztuka 20 

143 Stojak na ulotki 
stojak wykonany z bezbarwnego, mocnego plexi o grubości 2 mm, 
przeznaczony do prezentacji ulotek, kieszeń o szerokości 2 cm, format A4 

sztuka 1 

144 
Szuflada na 
dokumenty 

szuflada na dokumenty typu Durable Basic, wykonana z kolorowego 
tworzywa sztucznego, kompatybilna: możliwość łączenia szufladek w pionie 
oraz kaskadowo, posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet (w kolorze 
czarnym, czerwonym, zielonym, przezroczystym, niebieskim) 

sztuka 45 

145 Ściereczki do ekranów 
nasączone, bezpyłowe ściereczki do delikatnego czyszczenia bez smug 
monitorów laptopów, LCD oraz powierzchni szklanych kopiarek i skanerów 
oraz powierzchni plastikowych, antystatyczne, op./100 sztuk 

opakowanie 7 

146 Tablica korkowa 
tablica korkowa w drewnianej ramie, tylna część tablicy wykonana z płyty 
pilśniowej, możliwy montaż w pionie lub w poziomie, wymiary: 90x120cm, 
elementy mocujące w zestawie 

sztuka 1 

147 Taśma dwustronna 
taśma dwustronna 38 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, 
przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na 
nierównych powierzchniach 

sztuka 5 

148 Taśma dwustronna 
taśma dwustronna 50 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, 
przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na 
nierównych powierzchniach  

sztuka 5 

149 Teczka  
teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z kartonu o gramaturze 450g/m2 
(w kolorach niebieski, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy, czarny, biały) 

sztuka 240 

150 Teczka wiązana teczka papierowa wiązana A4 sztuka 100 

151 Tektura tektura szara 600g o wymiarach 21cm x 29,7cm sztuka 3800 

152 Temperówka 
temperówka, typu Maped, z plastikowym pojemnikiem, wykonana z czystego 
polistyrenu wyposażona w kolorowy pojemnik posiada stalowe ostrze 
mocowane wkrętem, jednootworowa do standardowych ołówków  

sztuka 25 

153 
Temperówka 
elektryczna 

temperówka przeznaczona do ostrzenia ołówków wykonanych z drewna i 
tworzyw sztucznych, posiadająca plastikową obudowę, metalowe ostrze oraz 
pojemnik na ścinki, zasilanie: 4 x 1,5 V baterie (typ AA).  

sztuka 5 

154 Tusz tusz do pieczątek gumowych - czerwony, poj. 25 ml sztuka 13 

155 Tusz tusz do pieczątek gumowych - czarny, poj. 25 ml sztuka 10 

156 Tusz 
tusz olejowy do pieczątek metalowych - czerwony, trwały i odporny na 
działanie światła, poj. 25 ml 

sztuka 1 



157 Zakładki 

foliowe zakładki indeksujące w 5 neonowych kolorach w opakowaniu, 
wykonane z wysokiej jakości folii z nałożonym klejem, który umożliwia 
wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie 
pozostawiające śladu, format zakładek 45x12 mm, op./125 kartek  

opakowanie 40 

158 Zakładki 

papierowe zakładki indeksujące z nałożonym klejem, który umożliwia 
wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie 
pozostawiające śladu, 4 kolory w zestawie, format zakładek 20x50 mm, 
op./40 kartek  

opakowanie 20 

159 Zakreślacz zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - pomarańczowy sztuka 70 

160 Zakreślacz zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - różowy  sztuka 80 

161 Zakreślacz zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - zielony  sztuka 80 

162 Zakreślacz zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - żółty sztuka 80 

163 Zeszyt zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, twarda oprawa sztuka 20 

164 Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, twarda oprawa sztuka 23 

165 Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, miękka oprawa sztuka 20 

166 Zszywacz 
zszywacz na zszywki 24/6, metalowy korpus z plastikowym wykończeniem, 
zszywający minim. 25 kartek o gramaturze 80g/m2, rodzaje zszywania: 
zamknięte płaskie oraz otwarte 

sztuka 10 

167 Zszywacz 
mały zszywacz elektryczny Rapid 20EX zasilany na baterie lub z sieci, 
zszywający 20 kartek, głębokość zszywania 10mm 

sztuka 5 

168 Zszywki zszywki 24/6, op./1000 sztuk  opakowanie 80 

169 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (Toshiba e-Studio 600, 603) Staple 700, 
wkład/5000 zszywek 

wkład 13 

170 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (broszura) (Toshiba e-Studio 600, 603, 
656) Staple 600, wkład/2000 zszywek 

wkład 60 

171 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1029 (Toshiba e-Studio 656 SE) staple 1900, 
wkład/5000 zszywek 

wkład 5 

172 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (Toshiba e-Studio 5520) staple 2400, 
wkład/5000 zszywek 

wkład 9 

173 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (broszura) (Toshiba e-Studio 5520) 
staple 3100, wkład/2000 zszywek 

wkład 22 

174 Zszywki 
zszywki do zszywacza elektrycznego REXEL Stella 70, CARTRIGE NO 270, 
wkład/5000 zszywek 

wkład 6 



Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/1/2018 

zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych 
dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018 

……………………..…............………………………….. 
   (pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przystępując do prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu postępowania o udzielenie 
zamówienia nr OKE/WOA/261/1/2018 „zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018” oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę: 

LP. ARTYKUŁ ARTYKUŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 
CENA NETTO  

ZA SZTUKĘ

WARTOŚĆ 
NETTO 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Blok 

makulaturowy 
blok makulaturowy A4 w kratkę 100 kartkowy sztuka 20 

2 Cienkopis 

cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - czarny, grubość 
końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, 
bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 40 

3 Cienkopis 

cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - czerwony, grubość 
końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, 
bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 20 

4 Cienkopis 

cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - zielony, grubość 
końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, 
bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 20 

5 Cienkopis 

cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - niebieski, grubość 
końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, 
bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 30 

6 Cienkopis 

cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - brązowy, grubość 
końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, 
bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 100 

7 Cienkopis 

cienkopis typu MAPED GRAPH PEPS - fioletowy, grubość 
końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, 
bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, 
ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania 

sztuka 20 

8 Cyrkiel cyrkiel szkolny 2-częściowy z rysikami, czarny Herlitz sztuka 50 

9 Długopis 

 długopis jednorazowy typu Bic Round Stick Exact, igłowa 
końcówka pisząca, wygodny kauczukowy uchwyt oraz 
wentylowana skuwka w kolorze tuszu (hybrydowy), 
średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 
0,3mm, wkład niebieski 

sztuka 300 

10 Długopis 

 długopis jednorazowy typu Bic Round Stick Exact, igłowa 
końcówka pisząca, wygodny kauczukowy uchwyt oraz 
wentylowana skuwka w kolorze tuszu (hybrydowy), 
średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 
0,3mm, wkład czarny 

sztuka 310 

11 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - 
kolor tuszu niebieski 

sztuka 150 

12 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - 
kolor tuszu czarny 

sztuka 160 



13 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - 
kolor tuszu zielony 

sztuka 50 

14 Długopis żelowy 
długopis żelowy, typu Pentel EnerGel, z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - 
kolor tuszu czerwony 

sztuka 60 

15 Dziurkacz 

dziurkacz biurowy z metalową podstawką posiadający 
ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły 
nacisku przy dziurkowaniu, precyzyjny ogranicznik 
formatu z okienkiem do jego podglądu, dziurkujący do 30 
kartek, rozstaw dziurek 80 mm 

sztuka 10 

16 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 210x297 mm „1”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 10 

17 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 20 

18 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x148 mm „4”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 10 

19 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 190x61 mm „4”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 3 

20 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 15 

21 Etykiety 

etykiety żółte fluorescencyjne samoprzylepne A4 105x57 
mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, 
laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 2 

22 Etykiety 

etykiety czerwone fluorescencyjne samoprzylepne A4 
105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek 
atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją 
tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami 
bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na 
mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i 
gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka 
przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 
stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 2 



23 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x48 mm „12”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 10 

24 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 105x37 mm „16”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy  

opakowanie 1 

25 Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm „40”, do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych 
oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./500 arkuszy 

opakowanie 102 

26 Etykiety 

etykiety zielone samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm „40”, 
do wszystkich typów drukarek atramentowych, 
laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean 
Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które 
zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki 
chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez 
zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na 
temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy 

opakowanie 1 

27 Etykiety 
etykiety samoprzylepne Ø 60 mm „kółka” kolor 
pomarańczowy fluorescencyjny, ilość etykiet na A4/12 
szt, op./100 arkuszy 

opakowanie 5 

28 Etykiety 
etykiety samoprzylepne Ø 60 mm „kółka” kolor żółty 
fluorescencyjny, ilość etykiet na A4/12 szt, op./100 
arkuszy 

opakowanie 5 

29 Folia 
półrękaw, folia PVC do pakowania termokurczliwa, 
długość 650m, szerokość 400mm, grubość 18µm, skurcz 
35x35% 

rolka 1 

30 Folia 
folia do kserokopiarek i drukarek laserowych czarno-
białych, op./100 arkuszy 

opakowanie 4 

31 Folia 

folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki 
połysk, doskonała przejrzystość nadająca dokumentom 
estetyczny wygląd, grubość folii 2x100 mic, format A4, 
op./100 arkuszy 

opakowanie 2 

32 Folia 

folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki 
połysk, doskonała przejrzystość nadająca dokumentom 
estetyczny wygląd, grubość folii 2x100 mic, format A3, 
op./100 arkuszy 

opakowanie 1 

33 Folia 

folia stretch wykonana z polietylenu, posiadająca 
doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką 
elastyczność, wymiary: 50cm/23 mic./przezroczysta, rolka 
1,65 kg 

rolka 2 

34 Folia 
folia stretch wykonana z polietylenu, posiadająca 
doskonałą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką 
elastyczność, wymiary: 50cm/23 mic./czarna, rolka 1,65 kg 

rolka 3 

35 Folia 

folia pęcherzykowa w rolce, doskonała do ochrony 
przesyłek przed ewentualnym uszkodzeniem podczas 
transportu, przezroczysta, idealna do pakowania 
drobniejszych przedmiotów, szerokość folii 40cm x 50 cm 

rolka 5 

36 
Grafity do 
ołówków 

automatycznych 

trwałe, elastyczne wkłady ołówkowe, połączenie 
syntetycznej żywicy, grafitu i węgla, idealne na papier i 
kalkę, grubość 0,5mm, twardość HB, op./12 sztuk 

opakowanie 11 

37 
Grzbiet do 

bindowania 
plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, 
średnica grzbietu 28mm, op./50 sztuk 

opakowanie 1 

38 
Grzbiet do 

bindowania 
plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, 
średnica grzbietu 45mm, op./50 sztuk  

opakowanie 1 

39 
Grzbiet do 

bindowania 
plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, 
średnica grzbietu 16mm, op./50 sztuk  

opakowanie 1 



40 
Gumka do 
mazania 

biała, polimerowa gumka do mazania typu PENTEL ZEH, 
miękka - nie wymaga dociskania do papieru, nie 
twardnieje i nie pęka z upływem czasu, wycierając ołówek 
nie narusza struktury papieru, rozmiar = 43x17,4x11,7mm 

sztuka 10 

41 Igła archiwalna 
igła do szycia akt, duże i długie oczko pozwala na szycie 
dratwą, długość całkowita 150mm, średnica około 1,8mm, 
wielkość oczka: długość ok. 7,3mm, szerokość ok. 1mm 

sztuka 6 

42 
Karton 

archiwizacyjny 

karton archiwizacyjny do przechowywania dokumentów o 
formacie A4, grzbiet 100 mm, klapa z blokadą 
zabezpieczającą przed otwarciem 

sztuka 30 

43 
Karton 

archiwizacyjny 

karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania 
dokumentów o formacie A4, grzbiet 150 mm, klapa z 
blokadą zabezpieczającą przed otwarciem 

sztuka 300 

44 
Karton 

archiwizacyjny 

karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania 
dokumentów o formacie A4, grzbiet 200 mm, klapa z 
blokadą zabezpieczającą przed otwarciem 

sztuka 100 

45 Kieszonka 
foliowa, samoprzylepna, podłużna kieszonka do opisu 
półki regału, wymiar 25x75mm, grubość 1000 min, op./24 
sztuki  

opakowanie 5 

46 Klej 
klej w sztyfcie typu BANTEX, 22g do klejenia papieru, 
nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani nie 
deformujący klejonej warstwy 

sztuka 20 

47 Klej 
klej w płynie 40g do klejenia papieru, nietoksyczny, 
niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej 
warstwy 

sztuka 10 

48 Klipy 
klipy do dokumentów 19 mm, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane 
do spinania dokumentów, op./12 sztuk 

opakowanie 20 

49 Klipy 
klipy do dokumentów 25 mm, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane 
do spinania dokumentów, op./12 sztuk 

opakowanie 20 

50 Klipy 
klipy do dokumentów 32 mm, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane 
do spinania dokumentów, op./12 sztuk 

opakowanie 20 

51 Koperta 
koperta biała B-5, mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne 
zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 162x229 mm, 
op./500 sztuk 

opakowanie 75 

52 Koperta 
koperta biała C-4, mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne 
zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 229x324 mm, 
op./250 sztuk 

opakowanie 90 

53 Koperta  

koperta biała B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem, 
mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z 
paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 mm, op./250 
sztuk  

opakowanie 10 

54 Koperta  
koperta brązowa B-4, mająca łatwe, szybkie, 
samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 
250x353 mm, op./250 sztuk  

opakowanie 15 

55 Koperta  

koperta brązowa B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem, 
mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z 
paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 mm, op./250 
sztuk 

opakowanie 10 

56 Koperta 

koperta brązowa E-4 z rozszerzonymi bokami i spodem, 
mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z 
paskiem ochronnym, wym. 280x400x40 mm, op./250 
sztuk 

opakowanie 5 

57 Koperta koperty z okienkiem na CD 127x127 sztuka 180 

58 
Koperta 

bezpieczna 

koperta bezpieczna B4, trójwarstwowa folia LDPE o 
grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie 
samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma 
bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, 
termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 275 x 375 mm 
+35mm 

sztuka 300 



59 
Koperta 

bezpieczna 

koperta bezpieczna C3, trójwarstwowa folia LDPE o 
grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie 
samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma 
bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, 
termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 335 x 475 mm 
+35mm 

sztuka 5000 

60 
Koperta 

ochronna 

koperta ochronna biała z folią bąbelkową G/17, wymiary: 
zewnętrzny 250x350mm, wewnętrzny 230x340mm, 
op./100 sztuk 

opakowanie 3 

61 
Koperta 

ochronna 

koperta ochronna biała z folią bąbelkową H/18, wymiary: 
zewnętrzny 290x370mm, wewnętrzny 270x360mm, 
op./100 sztuk  

opakowanie 3 

62 Korektor 

korektor w taśmie typu PENTEL ZTT15, wymiar: szerokość 
5 mm i długość 12 m, ruchomy mechanizm 
zabezpieczający chroniący taśmę, możliwość 
natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni 

sztuka 35 

63 
Kostka 

samoklejąca 

kostka samoklejąca, substancja klejąca usuwalna za 
pomocą wody, wymiary: 76x76 mm, mix 5 kolorów 
neonowych, op./400 kartek 

opakowanie 175 

64 
Koszulki na 
dokumenty 

koszulki A4 wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o 
grubości 50 mic., posiadające wzmocniony pasek z 
perforacją, op./100 sztuk 

opakowanie 55 

65 
Koszulki na 
dokumenty 

koszulki A4 z kolorowymi brzegami typu Donau, 
wykonane z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o 
grubości 40μm, specjalnie wzmocniony, kolorowy brzeg 
(czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy), op./100 
sztuk 

opakowanie 5 

66 
Koszulki na 
dokumenty 

poszerzane koszulki A4 przeznaczone do przechowywania 
dużej ilości dokumentów, boki poszerzane do pojemności 
25 mm, otwarte na górze, wzmocniona perforacja 
umożliwiająca wpięcie do segregatora, op./10 sztuk 

opakowanie 30 

67 Magnesy 
kolorowe magnesy typu ARGO do tablic magnetycznych o 
średnicy 20 mm, op./6 sztuk 

opakowanie 3 

68 Magnesy 
kolorowe magnesy typu ARGO do tablic magnetycznych o 
średnicy 40 mm, op./4 sztuki 

opakowanie 2 

69 Marker 
marker do płyt CD, DVD z okrągłą końcówką, grubość linii 
pisania 1 mm - czarny, o trwałym i niezmywalnym tuszu, o 
neutralnym zapachu 

sztuka 45 

70 Marker 
marker permanentny do płyt CD/DVD z dwiema 
końcówkami, grubą i cienką, grubość linii pisania 1,55 mm 
- czarny, nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 25 

71 Marker 
marker olejowy typu uni PAINT PX-21, biały 
nierozmazujący się, wodoodporny, z okrągłą końcówką, 
szybkoschnący, grubość linii pisania do 1,2 mm  

sztuka 6 

72 Marker 
marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii 
pisania 2 mm - czarny, nierozmazujący się, wodoodporny 

sztuka 25 

73 Marker 
marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii 
pisania 2 mm - czerwony, nierozmazujący się, 
wodoodporny 

sztuka 30 

74 Marker 
marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii 
pisania 1,3 mm - czarny, nierozmazujący się, 
wodoodporny 

sztuka 20 

75 Marker 
marker permanentny ze ściętą końcówką, grubość linii 
pisania 1,3 mm - czarny, nierozmazujący się, 
wodoodporny 

sztuka 20 

76 Masa mocująca 

biała masa mocująca do przytwierdzania plakatów, kartek 
papieru itp., po odklejeniu nie pozostawia plam, łatwa do 
usunięcia, wielokrotnego użycia, bez zapachu i bez 
rozpuszczalników 

opakowanie 5 

77 
Notes 

samoprzylepny 

notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za 
pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 
127x76 mm, op./100 kartek  

opakowanie 70 

78 
Notes 

samoprzylepny 

notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za 
pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 
51x38 mm, op./100 kartek  

opakowanie 110 

79 Nożyczki 
nożyczki 16 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej 
stali, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z 
niełamliwego plastiku 

sztuka 5 



80 Nożyczki 
nożyczki 21,5 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej 
stali, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z 
niełamliwego plastiku 

sztuka 8 

81 
Nożyczki 
tytanowe 

nożyczki tytanowe typu Leitz, 150mm, wykonane z 
najwyższej jakości stali nierdzewnej powleczonej tytanem, 
z wygodnym, przyjaznym w użyciu uchwytem, ostrza 
pokryte powłoką tytanową znacznie dłużej zachowują 
ostrość niż wykonane standardowo (kolor czarny, 
czerwony) 

sztuka 30 

82 
Nożyk w 

metalowej 
szynie 

nożyk biurowy z ostrzem prowadzonym w metalowej 
szynie; wyposażony w ergonomiczną, wykonaną z 
niełamliwego plastiku obudowę, automatyczną blokadę 
położenia ostrza; rozmiar ostrza: 125x9mm 

sztuka 15 

83 Ofertówka 
ofertówka wykonana z folii PVC, przód i tył przezroczysty, 
zgrzana w literę "L", format A4, gramatura folii 0,20 mm, 
op./25 sztuk 

opakowanie 151 

84 Okładka 
okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 
250g, kolor zielony, op./100 sztuk 

opakowanie 3 

85 Okładka 
okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 
250g, kolor czarny, op./100 sztuk 

opakowanie 1 

86 
Okładka na 

dyplomy 

elegancka okładka na dyplom o fakturze skóry, bez napisu, 
z ozdobnym złotym sznureczkiem, kolor zielony, bordowy, 
czarny 

sztuka 60 

87 Ołówek ołówek B sztuka 80 

88 Ołówek ołówek 2B sztuka 20 

89 Ołówek ołówek HB sztuka 60 

90 Papier papier A4 80g/m2 - biały klasy B ryza 1320 

91 Papier papier A4 80g/m2 - szary ryza 5 

92 Papier papier A4 80g/m2 - jasnozielony ryza 20 

93 Papier papier A4 80g/m2 - żółty ryza 5 

94 Papier papier A4 80g/m2 - miętowy ryza 5 

95 Papier papier A4 80g/m2 - kremowy ryza 5 

96 Papier papier A4 80g/m2 - pomarańczowy ryza 5 

97 Papier papier A4 80g/m2 - stare złoto ryza 5 

98 Papier papier A4 80g/m2 - niebieski ryza 5 

99 Papier papier A4 80g/m2 - różowy ryza 5 

100 Papier papier A4 80g/m2 - liliowy ryza 5 

101 Papier papier A3 80g/m2 - biały klasy B ryza 230 

102 Papier papier A3 80g/m2 - zielony klasy B ryza 20 

103 Papier papier A3 80g/m2 - żółty klasy B ryza 20 

104 Papier papier A3 80g/m2 - pomarańczowy klasy B ryza 5 

105 Papier papier A3 200g/m2 - biały  ryza 5 

106 Papier 
papier do drukarek i kserokopiarek laser, format A4, 250 
arkuszy, gramatura 160 g/m2 - biały 

ryza 5 

107 Papier 
papier do drukarek i kserokopiarek format A4, 250 
arkuszy, gramatura 200 g/m2 - biały 

ryza 5 

108 Papier papier A4 120g/m2 - waniliowy ryza 5 

109 Papier papier A4 160g/m2 - żółty ryza 5 

110 Papier papier A4 160g/m2 - zielony ryza 5 

111 Papier 
karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Bali", w kolorze 
białym z przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 
arkuszy 

opakowanie 5 

112 Papier 
karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Bali", w kolorze 
kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych, 
op./20 arkuszy  

opakowanie 5 



113 Papier 
karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Iceland", w 
kolorze białym z przeznaczeniem do drukarek laserowych, 
op./20 arkuszy 

opakowanie 10 

114 Papier 
karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Iceland", w 
kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek 
laserowych, op./20 arkuszy  

opakowanie 10 

115 Pianka 
pianka czyszcząca do monitorów LCD, skutecznie 
usuwająca zabrudzenia, antystatyczna, poj. 250 ml 

sztuka 10 

116 Pianka 
pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, 
skutecznie usuwająca zanieczyszczenia, poj. 400 ml 

sztuka 7 

117 Pinezki pinezki „beczułki” do tablicy korkowej, op./40 sztuk opakowanie 7 

118 Pinezki metalowe, standardowe pinezki srebrne, op./50 sztuk opakowanie 4 

119 Płyty 
płyty CD -/+ R wysokiej jakości umożliwiająca zapis 
danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy 
tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 sztuk 

opakowanie 4 

120 Płyty 
płyty CD -/+ RW wysokiej jakości umożliwiająca zapis 
danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy 
tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 sztuk 

opakowanie 1 

121 Płyty 
płyty DVD -/+ R wysokiej jakości umożliwiająca zapis 
danych, pojemność = 4,7GB, op./50 sztuk 

opakowanie 2 

122 Płyty 
płyty DVD -/+ R wysokiej jakości umożliwiająca zapis 
danych, pojemność = 8,5GB, op./25 sztuk 

opakowanie 1 

123 
Podkład na 

biurko 

foliowy podkład na biurko, przezroczysty o wymiarach 
65x50 cm, antypoślizgowy spód, kieszeń na całej 
powierzchni na ważne notatki 

sztuka 2 

124 
Podkładka do 

pisania z 
okładką 

podkładka do pisania z okładką wykonana z najwyższej 
jakości folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy do 
utrzymania kartek papieru, rozmiar A4 (kolor granatowy, 
czerwony, zielony, czarny) 

sztuka 20 

125 
Przybornik 

biurowy 
przybornik na biurko typu DONAU z jeżem, duży, 
przezroczysty 

sztuka 5 

126 Rozszywasz 
rozszywasz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek, 
metalowa konstrukcje w plastikowej obudowie 

sztuka 16 

127 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor granatowy 

sztuka 50 

128 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor żółty 

sztuka 26 

129 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor bordowy 

sztuka 53 

130 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor jasny zielony 

sztuka 10 

131 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor turkusowy 

sztuka 6 



132 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor biały 

sztuka 5 

133 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor różowy 

sztuka 3 

134 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 75 mm - kolor fioletowy 

sztuka 12 

135 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 50 mm - kolor granatowy 

sztuka 5 

136 Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym typu 
Donau Master A4, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na 
grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość 
grzbietu 50 mm - kolor żółty 

sztuka 15 

137 Skoroszyt 

skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią 
okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i 
sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany 
pasek do opisów, kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony, 
pomarańczowy, czarny 

sztuka 50 

138 Skoroszyt 

skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią 
okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i 
sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany 
pasek do opisów, zawieszany do segregatora, kolor 
niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny 

sztuka 340 

139 Spinacz 
spinacz okrągły R-28, wygięte noski ułatwiające spinanie 
dokumentów, op./100 sztuk 

opakowanie 50 

140 Spinacz 
spinacz okrągły R-50, wygięte noski ułatwiające spinanie 
dokumentów, op./100 sztuk 

opakowanie 26 

141 
Spinacz 

archiwizacyjny 

biały plastikowy spinacz do dokumentów, przeznaczony 
do spinania dokumentów wyjmowanych z segregatora bez 
konieczności przekładania kartka po kartce, op./50 sztuk 

opakowanie 5 

142 
Sprężone 
powietrze 

sprężone powietrze usuwające kurz z najbardziej 
niedostępnych miejsc, poj. 400ml 

sztuka 20 

143 Stojak na ulotki 
stojak wykonany z bezbarwnego, mocnego plexi o 
grubości 2 mm, przeznaczony do prezentacji ulotek, 
kieszeń o szerokości 2 cm, format A4 

sztuka 1 

144 
Szuflada na 
dokumenty 

szuflada na dokumenty typu Durable Basic, wykonana z 
kolorowego tworzywa sztucznego, kompatybilna: 
możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, 
posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet (w kolorze 
czarnym, czerwonym, zielonym, przezroczystym, 
niebieskim) 

sztuka 45 

145 
Ściereczki do 

ekranów 

nasączone, bezpyłowe ściereczki do delikatnego 
czyszczenia bez smug monitorów laptopów, LCD oraz 
powierzchni szklanych kopiarek i skanerów oraz 
powierzchni plastikowych, antystatyczne, op./100 sztuk 

opakowanie 7 

146 Tablica korkowa 

tablica korkowa w drewnianej ramie, tylna część tablicy 
wykonana z płyty pilśniowej, możliwy montaż w pionie lub 
w poziomie, wymiary: 90x120cm, elementy mocujące w 
zestawie 

sztuka 1 



147 
Taśma 

dwustronna 

taśma dwustronna 38 mm x 25 m o uniwersalnym 
zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, 
bardzo duża siła klejenia, także na nierównych 
powierzchniach 

sztuka 5 

148 
Taśma 

dwustronna 

taśma dwustronna 50 mm x 25 m o uniwersalnym 
zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, 
bardzo duża siła klejenia, także na nierównych 
powierzchniach  

sztuka 5 

149 Teczka  
teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z kartonu o 
gramaturze 450g/m2 (w kolorach niebieski, zielony, 
czerwony, żółty, pomarańczowy, czarny, biały) 

sztuka 240 

150 Teczka wiązana teczka papierowa wiązana A4 sztuka 100 

151 Tektura tektura szara 600g o wymiarach 21cm x 29,7cm sztuka 3800 

152 Temperówka 

temperówka, typu Maped, z plastikowym pojemnikiem, 
wykonana z czystego polistyrenu wyposażona w kolorowy 
pojemnik posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem, 
jednootworowa do standardowych ołówków  

sztuka 25 

153 
Temperówka 
elektryczna 

temperówka przeznaczona do ostrzenia ołówków 
wykonanych z drewna i tworzyw sztucznych, posiadająca 
plastikową obudowę, metalowe ostrze oraz pojemnik na 
ścinki, zasilanie: 4 x 1,5 V baterie (typ AA).  

sztuka 5 

154 Tusz tusz do pieczątek gumowych - czerwony, poj. 25 ml sztuka 13 

155 Tusz tusz do pieczątek gumowych - czarny, poj. 25 ml sztuka 10 

156 Tusz 
tusz olejowy do pieczątek metalowych - czerwony, trwały i 
odporny na działanie światła, poj. 25 ml 

sztuka 1 

157 Zakładki 

foliowe zakładki indeksujące w 5 neonowych kolorach w 
opakowaniu, wykonane z wysokiej jakości folii z 
nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne 
przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po 
odlepieniu nie pozostawiające śladu, format zakładek 
45x12 mm, op./125 kartek  

opakowanie 40 

158 Zakładki 

papierowe zakładki indeksujące z nałożonym klejem, który 
umożliwia wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju 
powierzchni, po odlepieniu nie pozostawiające śladu, 4 
kolory w zestawie, format zakładek 20x50 mm, op./40 
kartek  

opakowanie 20 

159 Zakreślacz 
zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - 
pomarańczowy 

sztuka 70 

160 Zakreślacz zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - różowy  sztuka 80 

161 Zakreślacz zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - zielony  sztuka 80 

162 Zakreślacz zakreślacz fluorescencyjny, typu Rystor RMZ-2 - żółty sztuka 80 

163 Zeszyt zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, twarda oprawa sztuka 20 

164 Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, twarda oprawa sztuka 23 

165 Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, miękka oprawa sztuka 20 

166 Zszywacz 

zszywacz na zszywki 24/6, metalowy korpus z plastikowym 
wykończeniem, zszywający minim. 25 kartek o gramaturze 
80g/m2, rodzaje zszywania: zamknięte płaskie oraz 
otwarte 

sztuka 10 

167 Zszywacz 
mały zszywacz elektryczny Rapid 20EX zasilany na baterie 
lub z sieci, zszywający 20 kartek, głębokość zszywania 
10mm 

sztuka 5 

168 Zszywki zszywki 24/6, op./1000 sztuk  opakowanie 80 

169 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (Toshiba e-Studio 
600, 603) Staple 700, wkład/5000 zszywek 

wkład 13 

170 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (broszura) (Toshiba 
e-Studio 600, 603, 656) Staple 600, wkład/2000 zszywek

wkład 60 

171 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1029 (Toshiba e-Studio 
656 SE) staple 1900, wkład/5000 zszywek 

wkład 5 

172 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (Toshiba e-Studio 
5520) staple 2400, wkład/5000 zszywek 

wkład 9 



173 Zszywki 
zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (broszura) (Toshiba 
e-Studio 5520) staple 3100, wkład/2000 zszywek

wkład 22 

174 Zszywki 
zszywki do zszywacza elektrycznego REXEL Stella 70, 
CARTRIGE NO 270, wkład/5000 zszywek 

wkład 6 

ogółem wartość netto 

CENA OFERTY RAZEM 
W formularzu oferty należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Cena oferty musi być podana 
w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi 
uwzględniać wszystkie elementy składowe zamówienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym koszt dojazdu i dostawy do siedziby zamawiającego oraz wniesienia i złożenia w miejscu 
wskazanym przez zamawiającego. 

CENA NETTO W PLN ……………………………………..……..….…….. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………….……………………………………. 

VAT W PLN ……………………………………..……..….…….. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………….……………………………………. 

CENA BRUTTO W PLN ……………………………………..……..….…….. 

słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………...………………………………………… 

Do niniejszej oferty załączamy: 

1. Wzór oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 3 do ogłoszenia.

2. Status prawny wykonawcy - załącznik nr 4 do ogłoszenia.

3. Wykaz głównych usług - załącznik nr 5 do ogłoszenia.

4. Wzór umowy – załącznik nr 6 do ogłoszenia.

….…………………….………….............    ....................................................................... 
   (miejscowość, data)        (imię i nazwisko oraz podpis  

   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/1/2018 

zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych 
dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018 

………………............………………………..………….. 
   (pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że:

Jestem w stanie na podstawie przedstawionych mi materiałów zrealizować przedmiot zamówienia.

2. Oświadczam, że :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości;

5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia;

7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w formie kar

umownych.

….…………………….………….............    ....................................................................... 
   (miejscowość, data)        (imię i nazwisko oraz podpis  

     upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/1/2018 

zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych 
dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018 

Status prawny wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy: .…………………………………………………………………………………………………….…………………...…………………………………………………….. 

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

REGON (pełny) 

Miejsce rejestracji: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………...…………… 

Powiat: ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………...…………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………….……………………………………………… 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy: 

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

nr tel./fax ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………..

adres poczty e-mail ……………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………….………………………… 

….…………………….………….............    ....................................................................... 
   (miejscowość, data)        (imię i nazwisko oraz podpis  

     upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Załączyć: 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



Załącznik nr 5 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/1/2018 

zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych 
dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018 

………………............………………………..………….. 
   (pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 
zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku kalendarzowego 

Lp. 
Zamawiający 

(nazwa i adres siedziby) 

Daty 
wykonania 

usługi od-do 
(dd/mm/rrrr) 

Przedmiot wykonanej usługi 

Wartość brutto 
w PLN 

(wynikająca  
z zawartej umowy) 

….…………………….………….............    ....................................................................... 
   (miejscowość, data)        (imię i nazwisko oraz podpis  

     upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

UWAGA: 
W przypadku gdy zamawiający (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu) jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej. 



UMOWA NR OKE/WOA/261/1/2018 

zawarta we Wrocławiu w dniu ………………….………. roku pomiędzy: 

Okręgową Komisją Egzaminacyjną z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław, posiadającą NIP 895-
16-60-154, reprezentowaną przez dyrektora OKE Wojciecha Małeckiego, zwaną dalej Zamawiającym

a 

Firmą ………………………………. z siedzibą we ……………………, ul. ……………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
……………………posiadającą NIP ……………………reprezentowaną przez ……………………, zwaną dalej Wykonawcą. 

§1
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów piśmienno–biurowych dla Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018 na warunkach i w cenach jednostkowych określonych w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/1/2018 będącym integralną
częścią niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających
ze specyfiki jego działalności.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany do 20% wskazanego w formularzu ofertowym asortymentu i
ilości poszczególnych materiałów piśmienno–biurowych (zwiększenie ilości danego artykułu z jednoczesnym
zmniejszeniem ilości artykułu, którego zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje
się do utrzymania cen jednostkowych materiałów piśmienno–biurowych podanych w ofercie. Zmiany, o których
mowa powyżej nie przekroczą wartości całkowitej zamówienia, wskazanej w § 4 ust. 1.

4. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez cały okres

trwania umowy.
6. W zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, dostępnych w różnych wariantach kolorystycznych,

Zamawiający określi dokładnie ilości oraz kolory w poszczególnych zamówieniach.

§2
Warunki realizacji umowy 

1. Materiały piśmienno–biurowe muszą być fabrycznie nowe. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowe” Zamawiający
rozumie asortyment nieregenerowany, nierefabrykowany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich.

2. Materiały piśmienno–biurowe muszą być opakowane oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone, posiadać
zabezpieczenia zastosowane przez producenta.

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających
z bieżącego zużycia.

4. Zapotrzebowania na kolejne dostawy zgłaszane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub pisemnie.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko do siedziby

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 w godz. 9.00 - 15.00.
6. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanych artykułów biurowych.
7. Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo uzgadniane, przy czym nie będą one przekraczać 3

dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego.

8. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą każdorazowo sprawdzali zgodność dostawy pod względem
asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy.

Załącznik nr 6 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/1/2018 
zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych 

dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018 



 

 

9. W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt towar wolny od wad i zgodny z zamówieniem. 

10. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej 
wymiany towaru na wolny od wad, na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wad.  

11. W przypadku wymiany asortymentu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty 
protokolarnego odbioru, bez zastrzeżeń. 

 
§3 

Termin realizacji umowy 
Materiały piśmienno-biurowe będą dostarczane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. lub 
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych, wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, przeznaczonych na 
zakup w/w materiałów na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 
 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Za dostawę materiałów piśmienno–biurowych określoną w § 1 zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę netto 
………………. złotych (słownie: ……………………..….) plus podatek VAT (……..) w wysokości …………. złotych (słownie: 
………………………..) co stanowi łączną kwotę brutto ………..……. złotych (słownie: ………………..……………………….). 

2. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe netto określone w formularzu ofertowym będącym załącznikiem do 
umowy pozostaną niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie ostatecznie wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonych ilości 
materiałów piśmienno–biurowych) potwierdzonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień § 1 
umowy i nie może przewyższyć wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy dostarczony i odebrany przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń. 

5. Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1. 
 

§5 
Płatność 

1. Należność za każdą z dostaw płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej na Zamawiającego faktury przez Wykonawcę wraz z dokumentem 
odbioru dostaw wystawionym przez Zamawiającego. 

2. Za datę dokonania płatności uważa się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu 
bankowości elektronicznej. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać na 
wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, 
adres, numer konta, numer NIP itp. 

 
§6 

Kary 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % łącznej wartości umowy brutto, gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Kara umowna płatna jest w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

2) W wysokości 2% wartości zamówionej dostawy brutto za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
i niedotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 7 za każdy dzień zwłoki. 

3) W wysokości 2% wartości zamówionej dostawy brutto za zwłokę w dostarczeniu towaru zgodnego 
z zamówieniem i niedotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 10 i 11 za każdy dzień zwłoki. 

4) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną 
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

5) Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie 
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których 
zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań 
uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych z winy Wykonawcy. 

2. Zapłata kar umownych, o których mowa w § 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
3. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o wartość 

naliczonych kar. 
 

 



§7
Odstąpienie od umowy 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar 
umownych. 

§8
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących
okolicznościach:
1) wystąpienia zwłoki w realizacji dostaw przekraczającej pięć dni albo wystąpienia krótszej zwłoki co najmniej

trzykrotnie,
2) ujawnienie wśród dostarczonego towaru artykułów niebędących fabrycznie nowymi,
3) trzykrotnej reklamacji wad jakościowych przedmiotu zamówienia,
4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze jej realizowanie

bezprzedmiotowym.

§9
Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,
2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
3) innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te będą

korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich,

bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 10
Warunki współpracy z podwykonawcami 

1. Warunki współpracy między Wykonawcą a podwykonawcami:
1) w przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy(om) Wykonawca jest zobowiązany

poinformować Zamawiającego, podając nazwę(y) podwykonawcy(ów) oraz część zamówienia, która będzie
przez niego(nich) wykonywana wraz z zakresem realizowanych przez niego(nich) zadań, do dnia rozpoczęcia
realizacji przedmiotu umowy;

2) powierzenie do realizacji zamówienia dodatkowemu(ym) podwykonawcy(om), zmiana podwykonawcy(ów)
lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy(om), od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu
umowy, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;

3) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawca(y) wskazany(i) przez Wykonawcę nie
będzie(ą) powierzał(li) wykonania całości lub części powierzonych jemu (im) prac dalszym podwykonawcom,
chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na takie powierzenie.

2. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy(ów) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę(ów), jak za własne działania lub zaniechania.

§ 11
Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.

zm.).
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem

niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane
będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego - Beata Czaja
2) ze strony Wykonawcy - ……………………………………………………………………. 

4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są:



1) Beata Czaja - tel. kontaktowy 71-785-18-55
2) Anna Iwańczuk - tel. kontaktowy 71-785-18-77

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

….…………………….………….............    ....................................................................... 
   (miejscowość, data)        (imię i nazwisko oraz podpis  

     upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


