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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

,,Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych  
dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu ’’ 

 
 
                                          o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro 

 
 
 
 

                                                                                                    
 

 
 
 
                                                        
 

Podstawa - niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej 
w art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawo Zamówień 
Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego - zarządzeniem Kierownika Zamawiającego. 
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1. Zamawiającym jest: 
Nazwa   OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu 
Adres   ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 
Numer telefonu  71-785-18-77 
Numer faksu  71-785-18-66 
Adres e-mail  anna.zieba@oke.wroc.pl 
Strona internetowa  www.oke.wroc.pl 
NIP   895-16-60-154 
REGON   931982940 
Godziny urzędowania  poniedziałek - piątek od 800 – 1600 

 
2. Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 71-785-18-77, 71-785-18-55. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164. 

 
3. Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców i opublikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://www.oke.wroc.pl zakładka “Zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie 
zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem. 
 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
 

5. Przedmiot zamówienia. 
Zakup i dostawa materiałów piśmienno - biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Przedmiot umowy 
realizowany będzie partiami na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, w terminie do 
2 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. 

Przedmiot zamówienia dotyczy: 
 

LP. ARTYKUŁ ARTYKUŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ  

1. Blok 
makulaturowy blok makulaturowy A4 w kratkę 100 kartkowy sztuka 10 

2. Cienkopis cienkopis kulkowy żelowy z gumowym uchwytem oraz metalowym 
klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu niebieski sztuka 164 

3. Cienkopis cienkopis kulkowy żelowy z gumowym uchwytem oraz metalowym 
klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu czarny sztuka 213 

4. Cienkopis cienkopis kulkowy żelowy z gumowym uchwytem oraz metalowym 
klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu zielony sztuka 44 

5. Cienkopis cienkopis kulkowy żelowy z gumowym uchwytem oraz metalowym 
klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu czerwony sztuka 105 

6. Cienkopis cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość 
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, czarny sztuka 179 

7. Cienkopis cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość 
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, czerwony sztuka 198 

8. Cienkopis cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość 
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, zielony sztuka 57 

9. Cienkopis cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość 
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, niebieski sztuka 147 

10. Cienkopis cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość 
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, ciemny brązowy sztuka 74 

11. Cienkopis cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość 
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, fioletowy sztuka 107 

12. Długopis długopis jednorazowy typu PENTEL, grubość końcówki 1 mm, wkład 
niebieski sztuka 168 

http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
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13. Długopis długopis jednorazowy typu PENTEL, grubość końcówki 1 mm, wkład 

czarny sztuka 188 

14. 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 3 

15. Dziurkacz 
dziurkacz archiwizacyjny TA TA Ho-Punch model HP-2, dziurkuje do 520 
kartek jednorazowo, dwuotworowy, regulowana odległość dziurek od 
krawędzi papieru 

sztuka 2 

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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 3 

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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 8 

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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 12 

19. 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 15 

20. Etykiety 

etykiety pomarańczowe 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 4 

21. Etykiety 

etykiety zielone 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 
(op./100 arkuszy) 

opakowanie 4 

22. 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 10 
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23. 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 1 

24. Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 20x105 mm „30”, 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 8 

25. Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm „40”, właściwości 
fizyczne: warstwa wierzchnia: gramatura 68g/m2, grubość 79 µm, 
wytrzymałość na rozc. MD ≥65 N/15mm, białość CIE 160, jasność 89%; 
podkład: gramatura 60g/m2, grubość 57µm; etykiety w wersji z tzw. 
QCT - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu 
się kleju na mechanizmie drukarki, etykiety będą wykorzystywane do 
seryjnego drukowania kodów na drukarce laserowej (op./500 arkuszy) 

opakowanie 106 

26. Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 38x21,2 mm „65”, 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 5 

27. Etykiety Etykiety samoprzylepne CD-ROM (op./100 szt) opakowanie 2 

28. Etykiety etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor różowy opakowanie 1 

29. Etykiety etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor zielony opakowanie 1 

30. Etykiety etykiety samoprzylepne 60 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor żółty opakowanie 4 

31. Folia folia do pakowania termokurczliwa 400x18 ROLPACR sztuka 2 
32. Folia folia do kserokopiarek i drukarek laserowych czarno-białych (op./100 

arkuszy) opakowanie 5 

33. Folia 

folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki połysk, 
doskonała przejrzystość nadająca dokumentom estetyczny wygląd, 
grubość folii nie mniej niż 2x80 mic nie więcej niż 2x125 min, format A3 
(op./100 szt.) 

opakowanie 1 

34. Grzbiet do 
bindowania 

plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 
28mm (op./50 szt.) opakowanie 2 

35. Grzbiet do 
bindowania 

plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 
45mm (op./50 szt.) opakowanie 1 

36. Gumka 
polimerowa, wykonana z PCV gumka do mazania, miękka, rozmiar = 
43x17,4x11,7mm, wycierając ołówek nie narusza struktury papieru, 
przeznaczona do ścierania ołówka HB, 3B. 

sztuka 44 

37. Identyfikator 
identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, 
wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia 
itp., wymiary 80x57 mm (op./36 szt.) 

opakowanie 1 
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38. Identyfikator 
identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, 
wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia 
itp., wymiary 100x57 mm (op./24 szt.) 

opakowanie 1 

39. Identyfikator 
identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, 
wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia 
itp., wymiary 200x80 mm (op./12 szt.) 

opakowanie 2 

40. Igła archiwalna 
igła do szycia akt, duże i długie oczko pozwala na szycie dratwą, długość 
całkowita 20 cm, średnica 2,4 mm, wielkość oczka: długość około 11 
mm, szerokość około 2 mm 

sztuka 11 

41. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 5 opakowanie 1 

42. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 7 opakowanie 1 

43. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 10 opakowanie 1 

44. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 13 opakowanie 1 

45. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 16 opakowanie 1 

46. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 20 opakowanie 1 

47. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 24 opakowanie 1 

48. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 28 opakowanie 1 

49. Kanały do 
bindowania 

Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 
(opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 32 opakowanie 1 

50. Karton 
archiwizacyjny 

karton archiwizacyjny do przechowywania dokumentów o formacie A4, 
grzbiet 100 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem sztuka 210 

51. Karton 
archiwizacyjny 

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

sztuka 310 

52. Karton 
archiwizacyjny 

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

sztuka 50 

53. Klej klej w sztyfcie 35g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie 
niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy sztuka 21 

54. Klej klej w płynie 40g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie 
niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy sztuka 23 

55. Klipy 
klipy do dokumentów 19 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania 
dokumentów 

opakowanie 14 

56. Klipy 
klipy do dokumentów 25 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania 
dokumentów 

opakowanie 9 

57. Klipy 
klipy do dokumentów 32 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania 
dokumentów 

opakowanie 4 

58. Koperta koperta biała samoklejąca z paskiem B-5, wym. 162x229 mm (op./500 
szt.) opakowanie 39 

59. Koperta koperta biała samoklejąca z paskiem C-4, wym. 229x324 mm (op./250 
szt.) opakowanie 49 
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60. Koperta  koperta brązowa samoklejąca z paskiem B-4, wym. 250x353 mm 
(op./250 szt.) opakowanie 17 

61. Koperta  koperta brązowa samoklejąca z paskiem z rozszerzonymi bokami i 
spodem B-4, wym. 250x353x40 mm (op./250 szt.) opakowanie 19 

62. Koperta  koperta biała samoklejąca z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem 
B-4, wym. 250x353x40 mm (op./250 szt.) opakowanie 19 

63. Koperta koperta biała samoklejąca z paskiem E-4 (op./250 szt.) opakowanie 15 
64. Koperta koperta brązowa samoklejąca z paskiem z rozszerzonym dnem E-4 

(op./250 szt.) opakowanie 6 

65. Koperta koperty na CD 127x127 sztuka 210 

66. 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 110 

67. 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 100 

68. Korektor korektor w taśmie korygującej o szerokości 5 mm i długości 14 m, 
możliwość kontroli zużycia taśmy sztuka 26 

69. Kostka 
samoklejąca 

kostka samoklejąca, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 
wymiary: 76x76 mm, kolorowa, (op./400 kartek) opakowanie 137 

70. Koszulki 

koszulki B4 wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o 
grubości 100μm, groszkowe, otwarte z prawego boku, boczna klapa 
ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza 
przechowywane dokumenty, wymiar: 22x33 cm (op./10 szt.) 

opakowanie 40 

71. Koszulki koszulki A4 wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o grubości 50 
mic., europerforacja (op./100 szt.) opakowanie 105 

72. Koszulki 

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 
szt.) 

opakowanie 22 

73. Linijka linijka 30 cm wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej 
jakości o optymalnej giętkości i zaokrąglonych rogach sztuka 51 

74. Magnesy kolorowe magnesy do tablic o średnicy 40 mm (op./4 szt.) opakowanie 4 

75. Marker marker do płyt CD, DVD z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1 mm - 
czarny, o trwałym i niezmywalnym tuszu, o neutralnym zapachu sztuka 55 

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

sztuka 10 

77. Marker marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - 
czarny, nierozmazujący się, wodoodporny sztuka 60 

78. Marker marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - 
niebieski, nierozmazujący się, wodoodporny sztuka 39 

79. Marker marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - 
zielony, nierozmazujący się, wodoodporny sztuka 23 
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80. Marker marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1,55 mm 
- czarny, nierozmazujący się, wodoodporny sztuka 10 

81. Marker komplet 4 kolorów z gąbką markera suchościeralnego do białych tablic z 
okrągłą końcówką, łatwy w ścieraniu, grubość linii pisania 2mm opakowanie 2 

82. 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 10 

83. Mazaki 
flamastry z końcówką fibrową o grubości 1,0 mm, tusz na bazie wody, 
wentylowana skuwka, kolor czerwony, zielony, czarny, niebieski (op./4 
sztuki) 

opakowanie 10 

84. Naboje do pióra 
naboje do wszystkich piór wiecznych PARKER z dużym zasobnikiem i 
zbiorniczkiem zapasowym informującym o kończącym się atramencie, 
kolor niebieski (op./5 naboi) 

opakowanie 10 

85. Notes 
samoprzylepny 

notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 
karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 127x76 mm (op./100 kartek) opakowanie 76 

86. Notes 
samoprzylepny 

notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 
karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 51x38 mm (op./100 kartek) opakowanie 171 

87. Nożyczki nożyczki 16 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, 
ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku sztuka 27 

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

89. Nożyk nożyk biurowy do papieru z wymiennym ostrzem 15 cm, posiadający 
przycisk blokujący pozycję ostrza, ergonomiczna obudowa sztuka 20 

90. 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 62 

91. Ołówek ołówek B sztuka 20 
92. Ołówek ołówek 3B sztuka 59 
93. Ołówek ołówek 2B sztuka 25 
94. Ołówek ołówek HB sztuka 30 
95. Papier papier A4 80g/m2 - biały klasy B ryza 889 
96. Papier papier A4 80g/m2 - szary ryza 1 
97. Papier papier A4 80g/m2 - jasnozielony ryza 15 
98. Papier papier A4 80g/m2 - żółty ryza 5 
99. Papier papier A3 80g/m2 - biały klasy B ryza 500 

100. Papier papier A3 80g/m2 - zielony klasy B ryza 5 
101. Papier papier A3 80g/m2 - żółty klasy B ryza 11 

102. Papier papier do drukarek i kserokopiarek laser, format A4, 250 arkuszy, 
gramatura 160 g/m2 - biały ryza 5 

103. Papier papier do drukarek i kserokopiarek format A4, 250 arkuszy, gramatura 
200 g/m2 - biały ryza 5 

104. Papier papier A4 120g/m2 - waniliowy ryza 5 

105. Papier karton wizytówkowy A4 230g/m2, typu "Bali", w kolorze kremowym z 
przeznaczeniem do drukarek laserowych (op./20 arkuszy) opakowanie 1 

106. Papier karton wizytówkowy A4 230g/m2, typu "Iceland", w kolorze kremowym 
z przeznaczeniem do drukarek laserowych (op./20 arkuszy) opakowanie 1 
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107. Pianka pianka czyszcząca do monitorów LCD, skutecznie usuwająca 

zabrudzenia, antystatyczna, poj. 250 ml sztuka 1 

108. Pianka pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, skutecznie usuwająca 
zanieczyszczenia, poj. 400 ml sztuka 8 

109. Pinezki pinezki „beczułki” do tablicy korkowej (op./40 szt.) opakowanie 3 

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

opakowanie 4 

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

opakowanie 10 

112. Płyty płyty DVD -/+ R wysokiej jakości (op./50 szt.) umożliwiająca zapis 
danych, pojemność = 4,7GB opakowanie 1 

113. Płyty płyty DVD -/+ R wysokiej jakości (op./25 szt.) umożliwiająca zapis 
danych, pojemność = 8,5GB opakowanie 1 

114. Pojemnik pojemnik na ulotki, wyposażony w specjalne nóżki, format A4 sztuka 1 

115. Przybornik 
biurowy 

Przybornik biurowy -  wymiary: 207x103x82 mm, wykonany z 
wytrzymałego materiału, kilka wysuwanych kontenerków, pojemny 
stabilny, pojemnik z przegródkami na długopisy, nożyczki, taśmę klejącą, 
karteczki - bez wyposażenia 

sztuka 1 

116. Pudełko do 
archiwizowania pudełko do archiwizowania o szerokości 7 cm i o ściętych bokach sztuka 30 

117. Rozszywasz rozszywasz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa 
konstrukcje w plastikowej obudowie sztuka 26 

118. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor 
niebieski 

sztuka 18 

119. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor 
czarny 

sztuka 36 

120. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor 
szary 

sztuka 50 

121. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor 
żółty 

sztuka 48 
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122. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor 
zielony 

sztuka 22 

123. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor 
biały 

sztuka 10 

124. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor 
czerwony 

sztuka 50 

125. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor 
zielony 

sztuka 40 

126. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor 
niebieski 

sztuka 15 

127. Segregator 

segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego 
kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna 
etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce 
utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor 
żółty 

sztuka 30 

128. 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 

sztuka 280 

129. Skoroszyt skoroszyt kartonowy biały 280 g/m2, A4 oczkowy sztuka 50 
130. Spinacz spinacz okrągły R-50 (op./100 szt.), wygięte noski ułatwiające spinanie 

dokumentów opakowanie 23 

131. Spinacz 
archiwizacyjny 

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

opakowanie 3 

132. Sprężone 
powietrze 

sprężone powietrze usuwające kurz z najbardziej niedostępnych miejsc, 
poj. 400ml sztuka 4 
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133. Szuflada na 
dokumenty 

szuflada na dokumenty przezroczysta wykonana z trwałego polistyrenu, 
kompatybilna: możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, 
posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet (kolor czarny lub dymny) 

sztuka 14 

134. Ściereczki do 
ekranów 

nasączone, bezpyłkowe ściereczki do delikatnego czyszczenia bez smug 
monitorów laptopów, LCD oraz powierzchni szklanych kopiarek i 
skanerów oraz powierzchni plastikowych, antystatyczne (op./100 szt.) 

opakowanie 13 

135. Tasiemka 
bawełniana 

tasiemka bawełniana, biała, szerokość 5mm, przeznaczona do 
archiwizowania dokumentów sztuka 35 

136. 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 3 

137. 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 8 

138. Taśma klejąca taśma klejąca biurowa przezroczysta 48mm x 30m, pokryta emulsyjnym 
klejem akrylowym sztuka 37 

139. Taśma klejąca taśma klejąca biurowa przezroczysta 24mm x 30m, pokryta emulsyjnym 
klejem akrylowym sztuka 60 

140. Teczka  teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z kartonu o gramaturze 350 
g/m2 (w kolorach niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały) sztuka 190 

141. Teczka podawcza teczka podawcza do podpisu A4 z 20 przegródkami, rozciągliwy grzbiet, 
okładka z tworzywa sztucznego sztuka 12 

142. Teczka wiązana teczka papierowa wiązana A4 sztuka 40 
143. Tektura tektura szara 800g o wymiarach 21cm x 29,7cm sztuka 600 
144. Tektura tektura szara o wymiarach 14cm x 40cm, grubość 3mm sztuka 100 

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

sztuka 55 

146. 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 2 

147. Trwałe okładki 
kartonowe 

trwałe okładki kartonowe, format A4, kolor zielony; zastosowanie - tylna 
okładka przy oprawie dokumentów (op./100 okładek) opakowanie 1 

148. Trwałe okładki 
kartonowe 

trwałe okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej, format A4, kolor 
czarny; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów 
(op./100 okładek) 

opakowanie 1 

149. Tusz tusz do pieczątek gumowych - czerwony, poj. 25 ml sztuka 10 

150. Tusz tusz olejowy do pieczątek metalowych - czerwony, trwały i odporny na 
działanie światła, poj. 25 ml sztuka 1 

151. Zakładki 

zakładki indeksujące foliowe, wykonane z wysokiej jakości folii 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 4 

152. Zakreślacz 
zakreślacz fluorescencyjny płaski - pomarańczowy, nasycony neonowy 
kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 50 
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153. Zakreślacz 
zakreślacz fluorescencyjny płaski - różowy, nasycony neonowy kolor, 
nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z 
drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 45 

154. Zakreślacz 
zakreślacz fluorescencyjny płaski - zielony, nasycony neonowy kolor, 
nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z 
drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 40 

155. Zakreślacz 
zakreślacz fluorescencyjny płaski - żółty, nasycony neonowy kolor, 
nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z 
drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 51 

156. Zeszyt zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, twarda oprawa sztuka 1 
157. Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, twarda oprawa sztuka 5 
158. Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, miękka oprawa sztuka 5 

159. 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 36 

160. Zszywacz mały zszywacz elektryczny Rapid 20EX zasilany na baterie lub z sieci, 
zszywający 20 kartek, głębokość zszywania 10mm sztuka 7 

161. Zszywacz zszywacz elektryczny na kartridże Rexel Stella 70 do zszywania grubych 
dokumentów, zszywanie 70 kartek jednorazowo sztuka 2 

162. Zszywki zszywki 24/6 (op./1000 szt.) opakowanie 9 
163. Zszywki zszywki w kasecie na rolce do zszywacza elektrycznego REXEL Stella 70 

(op./5000 szt. zszywek) opakowanie 5 
 
 

6. Wymagania stawiane wykonawcy: 
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie 

wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu 

zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usługi. 
4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 

7. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. Towar będzie zamawiany 
sukcesywnie. 

 
8. Sposób przygotowywania oferty. 

1) Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi – załącznik nr 1.  
2) Do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

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

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 2 , 
c) status prawny Wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 3, 
d) wykaz potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi zbliżonej do niniejszego 

zamówienia – wzór wykazu głównych usług stanowi załącznik nr 4.  
 

9. Kryterium wyboru oferty.  
1) Złożone oferty będą sprawdzone pod względem formalnym poprzez sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 
2) W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium Cena – waga 100 %. 
3) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone 
według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty. 



Strona 12 z 32 

C min (najniższa zaproponowana cena brutto) 
cena = -------------------------------------------------------------------------- • 100 pkt 

  C bad (cena badanej oferty brutto) 

4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia niezbędne wymogi 

formalne. 
 

10. Termin i miejsce składania ofert. 
1) Oferty prosimy przesyłać/składać do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 9:00 na adres Zamawiającego. 
2) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
3) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53 – 533 Wrocław 
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  
„Oferta – zakup i dostawa materiałów - postępowanie nr OKE / WOA / 2600 / 2 / 2016” 

 
11. Zawarcie umowy. 

1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 
3) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
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.  
5) Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 

 
12. Zapytania o przedmiot zamówienia. 

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Anna Zięba, tel.71 785 18 55, email: anna.zieba@oke.wroc.pl 
W zakresie specyfikacji parametrów zamawianych materiałów piśmienno-biurowych informacji udziela Beata Czaja, tel. 71 785 
18 77 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00. 

 
13. Załączniki do Zapytania ofertowego. 

1) Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 
2) Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy. 
3) Załącznik nr 3. Status prawny Wykonawcy. 
4) Załącznik nr 4. Wykaz głównych usług. 
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Załącznik nr 1. 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016 

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

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Przystępując do prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną postępowania o udzielenie zamówienia nr 
OKE/WOA/2600/2/2016 „Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
we Wrocławiu’’ oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę: 
 
 

LP. ARTYKUŁ ARTYKUŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 
Cena 

netto w 
PLN/ 

za 1 szt. 

Cena 
brutto w 
PLN /za 
1 szt. 

Wartoś
ć netto  
w PLN 

Wartość 
brutto  
w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Blok 

makulaturowy 
blok makulaturowy A4 w 
kratkę 100 kartkowy sztuka 10     

2. Cienkopis 

cienkopis kulkowy żelowy z 
gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu niebieski 

sztuka 164  

   

3. Cienkopis 

cienkopis kulkowy żelowy z 
gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu czarny 

sztuka 213  

   

4. Cienkopis 

cienkopis kulkowy żelowy z 
gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu zielony 

sztuka 44  

   

5. Cienkopis 

cienkopis kulkowy żelowy z 
gumowym uchwytem oraz 
metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu czerwony 

sztuka 105  

   

6. Cienkopis 

cienkopis z cienką końcówką, 
wzmocnioną metalową 
obudową, grubość linii 0,4 
mm, tusz na bazie wody, 
czarny 

sztuka 179  

   

7. Cienkopis 

cienkopis z cienką końcówką, 
wzmocnioną metalową 
obudową, grubość linii 0,4 
mm, tusz na bazie wody, 
czerwony 

sztuka 198  

   

8. Cienkopis 

cienkopis z cienką końcówką, 
wzmocnioną metalową 
obudową, grubość linii 0,4 
mm, tusz na bazie wody, 
zielony 

sztuka 57  

   

9. Cienkopis 

cienkopis z cienką końcówką, 
wzmocnioną metalową 
obudową, grubość linii 0,4 
mm, tusz na bazie wody, 
niebieski 

sztuka 147  

   

10. Cienkopis 

cienkopis z cienką końcówką, 
wzmocnioną metalową 
obudową, grubość linii 0,4 
mm, tusz na bazie wody, 
ciemny brązowy 

sztuka 74  
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11. Cienkopis 

cienkopis z cienką końcówką, 
wzmocnioną metalową 
obudową, grubość linii 0,4 
mm, tusz na bazie wody, 
fioletowy 

sztuka 107  

   

12. Długopis 
długopis jednorazowy typu 
PENTEL, grubość końcówki 1 
mm, wkład niebieski 

sztuka 168  
   

13. Długopis 
długopis jednorazowy typu 
PENTEL, grubość końcówki 1 
mm, wkład czarny 

sztuka 188  
   

14. 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 3  

   

15. Dziurkacz 

dziurkacz archiwizacyjny TA TA 
Ho-Punch model HP-2, 
dziurkuje do 520 kartek 
jednorazowo, dwuotworowy, 
regulowana odległość dziurek 
od krawędzi papieru 

sztuka 2  

   

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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 3  

   

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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 8  

   

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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 12  
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19. 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 15  

   

20. Etykiety 

etykiety pomarańczowe 
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 (op./100 
arkuszy) 

opakowanie 4  

   

21. Etykiety 

etykiety zielone 
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 (op./100 
arkuszy) 

opakowanie 4  

   

22. 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 10  
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23. 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 1  

   

24. Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne 
A4 20x105 mm „30”, 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 8  

   

25. Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne A4 
52,5x29,6 mm „40”, właściwości 
fizyczne: warstwa wierzchnia: 
gramatura 68g/m2, grubość 79 
µm, wytrzymałość na rozc. MD 
≥65 N/15mm, białość CIE 160, 
jasność 89%; podkład: gramatura 
60g/m2, grubość 57µm; etykiety w 
wersji z tzw. QCT - tj. z 
krawędziami bezpieczeństwa, 
które zapobiegają odkładaniu się 
kleju na mechanizmie drukarki, 
etykiety będą wykorzystywane do 
seryjnego drukowania kodów na 
drukarce laserowej (op./500 
arkuszy) 

opakowanie 106  

   

26. Etykiety 

etykiety białe samoprzylepne 
A4 38x21,2 mm „65”, 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 (op./100 arkuszy) 

opakowanie 5  

   

27. Etykiety Etykiety samoprzylepne CD-
ROM (op./100 szt) opakowanie 2  

   

28. Etykiety 
etykiety samoprzylepne 40 
mm „kółka” (op./100 arkuszy) 
kolor różowy 

opakowanie 1  
   

29. Etykiety 
etykiety samoprzylepne 40 
mm „kółka” (op./100 arkuszy) 
kolor zielony 

opakowanie 1  
   

30. Etykiety 
etykiety samoprzylepne 60 
mm „kółka” (op./100 arkuszy) 
kolor żółty 

opakowanie 4  
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31. Folia 
folia do pakowania 
termokurczliwa 400x18 
ROLPACR 

sztuka 2  
   

32. Folia 
folia do kserokopiarek i 
drukarek laserowych czarno-
białych (op./100 arkuszy) 

opakowanie 5  
   

33. Folia 

folia do laminowania 
dokumentów, antystatyczna, 
wysoki połysk, doskonała 
przejrzystość nadająca 
dokumentom estetyczny 
wygląd, grubość folii nie mniej 
niż 2x80 mic nie więcej niż 
2x125 min, format A3 (op./100 
szt.) 

opakowanie 1  

   

34. 
Grzbiet do 

bindowania 

plastikowy grzbiet do 
bindowania, kolor niebieski, 
średnica grzbietu 28mm 
(op./50 szt.) 

opakowanie 2  

   

35. 
Grzbiet do 

bindowania 

plastikowy grzbiet do 
bindowania, kolor niebieski, 
średnica grzbietu 45mm 
(op./50 szt.) 

opakowanie 1  

   

36. Gumka 

polimerowa, wykonana z PCV 
gumka do mazania, miękka, 
rozmiar = 43x17,4x11,7mm, 
wycierając ołówek nie narusza 
struktury papieru, 
przeznaczona do ścierania 
ołówka HB, 3B. 

sztuka 44  

   

37. Identyfikator 

identyfikator stojący, 
wykonany ze sztywnego 
tworzywa typu pleksi, 
wygodna składana podstawka, 
zastosowanie: konferencje, 
szkolenia itp., wymiary 80x57 
mm (op./36 szt.) 

opakowanie 1  

   

38. Identyfikator 

identyfikator stojący, 
wykonany ze sztywnego 
tworzywa typu pleksi, 
wygodna składana podstawka, 
zastosowanie: konferencje, 
szkolenia itp., wymiary 100x57 
mm (op./24 szt.) 

opakowanie 1  

   

39. Identyfikator 

identyfikator stojący, 
wykonany ze sztywnego 
tworzywa typu pleksi, 
wygodna składana podstawka, 
zastosowanie: konferencje, 
szkolenia itp., wymiary 200x80 
mm (op./12 szt.) 

opakowanie 2  

   

40. Igła archiwalna 

igła do szycia akt, duże i długie 
oczko pozwala na szycie 
dratwą, długość całkowita 20 
cm, średnica 2,4 mm, wielkość 
oczka: długość około 11 mm, 
szerokość około 2 mm 

sztuka 11  

   

41. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 5 

opakowanie 1  

   

42. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 7 

opakowanie 1  
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43. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 10 

opakowanie 1  

   

44. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 13 

opakowanie 1  

   

45. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 16 

opakowanie 1  

   

46. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 20 

opakowanie 1  

   

47. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 24 

opakowanie 1  

   

48. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 28 

opakowanie 1  

   

49. 
Kanały do 

bindowania 

Kanały do bindowania 
Metalbind, kolor czarny, 
wysokość 297 (opakowanie 25 
szt.), rozmiar kanału: 32 

opakowanie 1  

   

50. 
Karton 

archiwizacyjny 

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

sztuka 210  

   

51. 
Karton 

archiwizacyjny 

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

sztuka 310  

   

52. 
Karton 

archiwizacyjny 

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

sztuka 50  

   

53. Klej 

klej w sztyfcie 35g do klejenia 
papieru, nietoksyczny, 
niebrudzący, nie niszczący ani 
nie deformujący klejonej 
warstwy 

sztuka 21  

   

54. Klej 

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

sztuka 23  

   

55. Klipy 

klipy do dokumentów 19 mm 
(op./12 szt.), wykonane z 
metalu zapewniającego 
doskonałą sprężystość, 
wykorzystywane do spinania 
dokumentów 

opakowanie 14  
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56. Klipy 

klipy do dokumentów 25 mm 
(op./12 szt.), wykonane z 
metalu zapewniającego 
doskonałą sprężystość, 
wykorzystywane do spinania 
dokumentów 

opakowanie 9  

   

57. Klipy 

klipy do dokumentów 32 mm 
(op./12 szt.), wykonane z 
metalu zapewniającego 
doskonałą sprężystość, 
wykorzystywane do spinania 
dokumentów 

opakowanie 4  

   

58. Koperta 
koperta biała samoklejąca z 
paskiem B-5, wym. 162x229 
mm (op./500 szt.) 

opakowanie 39  
   

59. Koperta 
koperta biała samoklejąca z 
paskiem C-4, wym. 229x324 
mm (op./250 szt.) 

opakowanie 49  
   

60. Koperta  
koperta brązowa samoklejąca 
z paskiem B-4, wym. 250x353 
mm (op./250 szt.) 

opakowanie 17  
   

61. Koperta  

koperta brązowa samoklejąca 
z paskiem z rozszerzonymi 
bokami i spodem B-4, wym. 
250x353x40 mm (op./250 szt.) 

opakowanie 19  

   

62. Koperta  

koperta biała samoklejąca z 
paskiem z rozszerzonymi 
bokami i spodem B-4, wym. 
250x353x40 mm (op./250 szt.) 

opakowanie 19  

   

63. Koperta koperta biała samoklejąca z 
paskiem E-4 (op./250 szt.) opakowanie 15     

64. Koperta 
koperta brązowa samoklejąca 
z paskiem z rozszerzonym 
dnem E-4 (op./250 szt.) 

opakowanie 6  
   

65. Koperta koperty na CD 127x127 sztuka 210     

66. 
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 110  

   

67. 
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 100  

   

68. Korektor 

korektor w taśmie korygującej 
o szerokości 5 mm i długości 
14 m, możliwość kontroli 
zużycia taśmy 

sztuka 26  
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69. 
Kostka 

samoklejąca 

kostka samoklejąca, 
substancja klejąca usuwalna za 
pomocą wody, wymiary: 
76x76 mm, kolorowa, 
(op./400 kartek) 

opakowanie 137  

   

70. Koszulki 

koszulki B4 wykonane z 
miękkiej matowej folii 
polipropylenowej o grubości 
100μm, groszkowe, otwarte z 
prawego boku, boczna klapa 
ułatwia wkładanie i 
wyjmowanie dokumentów, 
dodatkowo zabezpiecza 
przechowywane dokumenty, 
wymiar: 22x33 cm (op./10 szt.) 

opakowanie 40  

   

71. Koszulki 

koszulki A4 wykonane z 
krystalicznej, antystatycznej 
folii o grubości 50 mic., 
europerforacja (op./100 szt.) 

opakowanie 105  

   

72. Koszulki 

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 szt.) 

opakowanie 22  

   

73. Linijka 

linijka 30 cm wykonana z 
przezroczystego polistyrenu 
bardzo wysokiej jakości o 
optymalnej giętkości i 
zaokrąglonych rogach 

sztuka 51  

   

74. Magnesy kolorowe magnesy do tablic o 
średnicy 40 mm (op./4 szt.) opakowanie 4     

75. Marker 

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

sztuka 55  

   

76. Marker 

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

sztuka 10  

   

77. Marker 

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

sztuka 60  

   

78. Marker 

marker permanentny z okrągłą 
końcówką, grubość linii pisania 
2 mm - niebieski, 
nierozmazujący się, 
wodoodporny 

sztuka 39  

   

79. Marker 

marker permanentny z okrągłą 
końcówką, grubość linii pisania 
2 mm - zielony, 
nierozmazujący się, 
wodoodporny 

sztuka 23  

   

80. Marker 

marker permanentny z okrągłą 
końcówką, grubość linii pisania 
1,55 mm - czarny, 
nierozmazujący się, 
wodoodporny 

sztuka 10  
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81. Marker 

komplet 4 kolorów z gąbką 
markera suchościeralnego do 
białych tablic z okrągłą 
końcówką, łatwy w ścieraniu, 
grubość linii pisania 2mm 

opakowanie 2  

   

82. 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 10  

   

83. Mazaki 

flamastry z końcówką fibrową 
o grubości 1,0 mm, tusz na 
bazie wody, wentylowana 
skuwka, kolor czerwony, 
zielony, czarny, niebieski 
(op./4 sztuki) 

opakowanie 10  

   

84. Naboje do pióra 

naboje do wszystkich piór 
wiecznych PARKER z dużym 
zasobnikiem i zbiorniczkiem 
zapasowym informującym o 
kończącym się atramencie, 
kolor niebieski (op./5 naboi) 

opakowanie 10  

   

85. 
Notes 

samoprzylepny 

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

opakowanie 76  

   

86. 
Notes 

samoprzylepny 

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

opakowanie 171  

   

87. Nożyczki 

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

sztuka 27  

   

88. Nożyczki 

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

sztuka 5  

   

89. Nożyk 

nożyk biurowy do papieru z 
wymiennym ostrzem 15 cm, 
posiadający przycisk blokujący 
pozycję ostrza, ergonomiczna 
obudowa 

sztuka 20  

   

90. 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 62  

   

91. Ołówek ołówek B sztuka 20  

   

92. Ołówek ołówek 3B sztuka 59  
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93. Ołówek ołówek 2B sztuka 25  
   

94. Ołówek ołówek HB sztuka 30     

95. Papier papier A4 80g/m2 - biały klasy 
B ryza 889     

96. Papier papier A4 80g/m2 - szary ryza 1  
   

97. Papier papier A4 80g/m2 - 
jasnozielony ryza 15     

98. Papier papier A4 80g/m2 - żółty ryza 5  
   

99. Papier papier A3 80g/m2 - biały klasy 
B ryza 500     

100. Papier papier A3 80g/m2 - zielony 
klasy B ryza 5     

101. Papier papier A3 80g/m2 - żółty klasy 
B ryza 11  

   

102. Papier 

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

ryza 5  

   

103. Papier 

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

ryza 5  

   

104. Papier papier A4 120g/m2 - 
waniliowy ryza 5     

105. Papier 

karton wizytówkowy A4 
230g/m2, typu "Bali", w 
kolorze kremowym z 
przeznaczeniem do drukarek 
laserowych (op./20 arkuszy) 

opakowanie 1  

   

106. Papier 

karton wizytówkowy A4 
230g/m2, typu "Iceland", w 
kolorze kremowym z 
przeznaczeniem do drukarek 
laserowych (op./20 arkuszy) 

opakowanie 1  

   

107. Pianka 

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

sztuka 1  

   

108. Pianka 

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

sztuka 8  

   

109. Pinezki pinezki „beczułki” do tablicy 
korkowej (op./40 szt.) opakowanie 3  

   

110. Płyty 

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

opakowanie 4  

   

111. Płyty 

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

opakowanie 10  
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112. Płyty 

płyty DVD -/+ R wysokiej 
jakości (op./50 szt.) 
umożliwiająca zapis danych, 
pojemność = 4,7GB 

opakowanie 1  

   

113. Płyty 

płyty DVD -/+ R wysokiej 
jakości (op./25 szt.) 
umożliwiająca zapis danych, 
pojemność = 8,5GB 

opakowanie 1  

   

114. Pojemnik 
pojemnik na ulotki, 
wyposażony w specjalne nóżki, 
format A4 

sztuka 1  
   

115. 
Przybornik 

biurowy 

Przybornik biurowy -  wymiary: 
207x103x82 mm, wykonany z 
wytrzymałego materiału, kilka 
wysuwanych kontenerków, 
pojemny stabilny, pojemnik z 
przegródkami na długopisy, 
nożyczki, taśmę klejącą , 
karteczki - bez wyposażenia 

sztuka 1  

   

116. 
Pudełko do 

archiwizowania 

pudełko do archiwizowania o 
szerokości 7 cm i o ściętych 
bokach 

sztuka 30  
   

117. Rozszywasz 

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

sztuka 26  

   

118. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 75 mm - 
kolor niebieski 

sztuka 18  

   

119. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 75 mm - 
kolor czarny 

sztuka 36  
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120. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 75 mm - 
kolor szary 

sztuka 50  

   

121. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 75 mm - 
kolor żółty 

sztuka 48  

   

122. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 75 mm - 
kolor zielony 

sztuka 22  

   

123. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 75 mm - 
kolor biały 

sztuka 10  
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124. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 50 mm - 
kolor czerwony 

sztuka 50  

   

125. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 50 mm - 
kolor zielony 

sztuka 40  

   

126. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 50 mm - 
kolor niebieski 

sztuka 15  

   

127. Segregator 

segregator biurowy z 
mechanizmem dźwigniowym, 
wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz 
poliolefiną, dwustronna, 
wymienna etykieta do opisu 
na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, 
na grzbiecie otwór na palec, 
dwa otwory na przedniej 
okładce utrzymujące 
segregator w zamknięciu, 
szerokość grzbietu 50 mm - 
kolor żółty 

sztuka 30  

   

128. 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 

sztuka 280  
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129. Skoroszyt skoroszyt kartonowy biały 280 

g/m2, A4 oczkowy sztuka 50     

130. Spinacz 
spinacz okrągły R-50 (op./100 
szt.), wygięte noski ułatwiające 
spinanie dokumentów 

opakowanie 23  
   

131. Spinacz 
archiwizacyjny 

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

opakowanie 3  

   

132. Sprężone 
powietrze 

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

sztuka 4  

   

133. Szuflada na 
dokumenty 

szuflada na dokumenty 
przezroczysta wykonana z 
trwałego polistyrenu, 
kompatybilna: możliwość 
łączenia szufladek w pionie 
oraz kaskadowo, posiadająca 
miejsce na umieszczenie 
etykiet (kolor czarny lub 
dymny) 

sztuka 14  

   

134. Ściereczki do 
ekranów 

nasączone, bezpyłkowe 
ściereczki do delikatnego 
czyszczenia bez smug 
monitorów laptopów, LCD 
oraz powierzchni szklanych 
kopiarek i skanerów oraz 
powierzchni plastikowych, 
antystatyczne (op./100 szt.) 

opakowanie 13  

   

135. Tasiemka 
bawełniana 

tasiemka bawełniana, biała, 
szerokość 5mm, przeznaczona 
do archiwizowania 
dokumentów 

sztuka 35  

   

136. 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 3  

   

137. 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 8  

   

138. Taśma klejąca 

taśma klejąca biurowa 
przezroczysta 48mm x 30m, 
pokryta emulsyjnym klejem 
akrylowym 

sztuka 37  

   

139. Taśma klejąca 

taśma klejąca biurowa 
przezroczysta 24mm x 30m, 
pokryta emulsyjnym klejem 
akrylowym 

sztuka 60  

   

140. Teczka  

teczka z gumką, lakierowana 
A4, wykonana z kartonu o 
gramaturze 350 g/m2 (w 
kolorach niebieski, zielony, 
czerwony, żółty, biały) 

sztuka 190  
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141. Teczka podawcza 

teczka podawcza do podpisu 
A4 z 20 przegródkami, 
rozciągliwy grzbiet, okładka z 
tworzywa sztucznego 

sztuka 12  

   

142. Teczka wiązana teczka papierowa wiązana A4 sztuka 40     

143. Tektura tektura szara 800g o 
wymiarach 21cm x 29,7cm sztuka 600     

144. Tektura tektura szara o wymiarach 
14cm x 40cm, grubość 3mm sztuka 100     

145. Temperówka 

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

sztuka 55  

   

146. 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 2  

   

147. Trwałe okładki 
kartonowe 

trwałe okładki kartonowe, 
format A4, kolor zielony; 
zastosowanie - tylna okładka 
przy oprawie dokumentów 
(op./100 okładek) 

opakowanie 1  

   

148. Trwałe okładki 
kartonowe 

trwałe okładki kartonowe o 
fakturze skóropodobnej, 
format A4, kolor czarny; 
zastosowanie - tylna okładka 
przy oprawie dokumentów 
(op./100 okładek) 

opakowanie 1  

   

149. Tusz tusz do pieczątek gumowych - 
czerwony, poj. 25 ml sztuka 10     

150. Tusz 

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

sztuka 1  

   

151. Zakładki 

zakładki indeksujące foliowe, 
wykonane z wysokiej jakości 
folii 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 4  

   

152. Zakreślacz 

zakreślacz fluorescencyjny 
płaski - pomarańczowy, 
nasycony neonowy kolor, 
nieblaknący i szybkoschnący, 
nie rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, 
grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 50  
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153. Zakreślacz 

zakreślacz fluorescencyjny 
płaski - różowy, nasycony 
neonowy kolor, nieblaknący i 
szybkoschnący, nie 
rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, 
grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 45  

   

154. Zakreślacz 

zakreślacz fluorescencyjny 
płaski - zielony, nasycony 
neonowy kolor, nieblaknący i 
szybkoschnący, nie 
rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, 
grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 40  

   

155. Zakreślacz 

zakreślacz fluorescencyjny 
płaski - żółty, nasycony 
neonowy kolor, nieblaknący i 
szybkoschnący, nie 
rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, 
grubość linii pisania 1-5 mm 

sztuka 51  

   

156. Zeszyt zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, 
twarda oprawa sztuka 1     

157. Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, 
twarda oprawa sztuka 5     

158. Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, 
miękka oprawa sztuka 5     

159. 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 36  

   

160. Zszywacz 

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

sztuka 7  

   

161. Zszywacz 

zszywacz elektryczny na 
kartridże Rexel Stella 70 do 
zszywania grubych 
dokumentów, zszywanie 70 
kartek jednorazowo 

sztuka 2  

   

162. Zszywki zszywki 24/6 (op./1000 szt.) opakowanie 9     

163. Zszywki 

zszywki w kasecie na rolce do 
zszywacza elektrycznego 
REXEL Stella 70 (op./5000 szt. 
zszywek) 

opakowanie 5  
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CENA OFERTY  
 
CENA NETTO W PLN ……………….. słownie złotych: ……………………………………….……………………………………. 
 
CENA BRUTTO W PLN ……………….. słownie złotych ……………………….………...………………………………………… 
 
Do niniejszej oferty załączamy: 
1. Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 3. Status prawny Wykonawcy. 

3. Załącznik nr 4. Wykaz głównych usług. 

 
 
 
 
 
….……………………………..……….............                                                           ............................................................................... 
             (miejscowość, data)                                                                                    (imię i nazwisko oraz podpis  
       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2. 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016 

 
 
 
……………………………..............………………………….. 
   (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) 
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Załącznik nr 3. 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016 

 
 
 

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

 

 

………………….…………………….………… 
                  podpis i pieczątka 

Załączyć: 

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

 

…………………………………………….………… 
      (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4. 

do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016 
 
  

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

 
 
 
 

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

Lp. Nazwa, adres i telefon Odbiorcy Opis usług Wartość zamówienia 
brutto  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
….……………………………..……….............                                                           ............................................................................... 
             (miejscowość, data)                                                                                    (imię i nazwisko oraz podpis  
       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
Uwaga: 
 
1. Załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być opatrzone datą podpisane przez 

Zamawiającego i zawierać informacje, które potwierdzają wykonanie zamówień z należytą starannością. 
Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku kalendarzowego zadania w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 

 
2. 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. 
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	Adres   ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
	Numer telefonu  71-785-18-77
	Numer faksu  71-785-18-66
	Adres e-mail  anna.zieba@oke.wroc.pl
	Strona internetowa  www.oke.wroc.pl
	NIP   895-16-60-154
	REGON   931982940
	Godziny urzędowania  poniedziałek - piątek od 800 – 1600
	Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164.
	3. Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.oke.wroc.pl zakładka “Zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania of...
	4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
	5. Przedmiot zamówienia.
	Zakup i dostawa materiałów piśmienno - biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Przedmiot umowy realizowany będzie partiami na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, w terminie do 2 dni od daty ...
	Przedmiot zamówienia dotyczy:
	7. Termin wykonania zamówienia.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. Towar będzie zamawiany sukcesywnie.

