KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
MATERIAŁY 5.4
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia
W załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych
i eksploatacyjnych na potrzeby biura projektowego.
Artykuły biurowe

ilość

Brulion A4 200 kart kr./wyk. z białego papieru/szyty

1 szt.

Długopis automatyczny

10 szt.

Koperta biała ochronna, z zabezpieczeniem powietrznym na płytę CD samoklejąca z paskiem C-5 bąbel.200x175

1 szt.

Kostka biała nieklejona 83x83x500arkuszy

10 szt.

Kostka kolorowa klejona 83x83x500arkuszy

10 szt.

Koszulki na dokumenty (miękkie) A5 (po 100 szt. w op.) multiperforacja, groszkowe, antystatyczne

5 op.

Koszulki z klapką na dokumenty (miękkie) A4 (po 10 szt. w op.) multiperforacja, groszkowe, antystatyczne, z
perforacją do segregatora

1 op.

Magnes do flipcharta30 mm/w op.10szt/mix kolorów
Marker do tablic suchościeralnych, magnetycznych, dł. lLinii pisania 1600m.z okrągłą końcówką kpl..4 kolorów +
gąbka

1 op.

Marker permanentny gr.linii pisania1,5 mm końc. okrągła/różne kolory

1 szt.

1 kpl.

Marker permanentny, wodoodporny, do pisania po szkle, folii, metalu, tusz nie przesiąka, do pisania po flipchartach
gr.linii pisania 5,7 mm końc. ścięta/czarny
1 szt.
Ofertówki przezroczyste, sztywne PCV, nie pękające A4, wcięcie na palec (op. 25szt.)

1op.

Ofertówki przezroczyste, sztywne PCV, nie pękające A5, wcięcie na palec (op. 25 szt.)

1 op.

Okładka do bindowania A4 przezroczysta folia, wierzchnia (op. 100 szt)

1 op.

Okładka do bindowania A4, kartonowa (op. 100 szt)

1 op.

Płyta CD-R,700MB 52X w opakowaniu plastikowym

1 szt.

Poduszka do stempli 9,6x15,0 kol tuszu czerwony i czarny

1 szt.

Pojemnik na spinacze dł.28 mm. z magnesem mieszczący 100 spinaczy

1 op.

Przekładki kolorowe A4 /op. 10szt./ polipropylen.

1op.

Przekładki kolorowe numeryczne A4 /op. 10szt./ polipropylen. pasujące do każdego segregatora

1 op.

Przekładki kolorowe numeryczne A4 /op. 31szt./ polipropylen. pasujące do każdego segregatora
Przybornik na biurko, przegroda na karteczki, art. piszące, klipy, pinezki, spinacze, inne, akrylowy, przydymiony lub
przezroczysty

1 op.

Skoroszyt tekturowy biały do segregatora A4, zawieszany wykonany z kartonu

1 szt.

Skoroszyt tekturowy biały nie zawieszany A4 /listwa

1 szt.

Skoroszyty A4 PCV zawieszany, wysuwany pasek opisowy, okł. przednia przezr. (op. 10 szt.)

1 op.

Skoroszyty tekturowe – wczepy A4 1/2

1 op.

Spinacze biurowe trójkątne 28 mm/op100szt

5 op.

Ściereczki nasączone, antystatyczne, nie pozostawiające smug i zarysowań do czyszczenia ekranów monitorów
komputerowych, ekranów LCD i powierzchni plastikowych 100szt w opakowaniu

1 op.

Teczka twarda , plastikowa A4 z klipsem u góry, deska

1 szt.

Teczka twarda , plastikowa A4 z klipsem u góry, otwierana

1 szt.

Teczka twarda , plastikowa A5z klipsem

1 szt.

Teczki (trwałe) o obszernej zawartości, zapinane na rzepy /teczka skrzydłowa na dokumenty A4

1 szt.

Teczki do podpisu, 10 kart/w skóropodobnej okleinie/czarne, na dokumenty A4

1 szt.

10 szt.

cena brutto

Teczki do podpisu, 15 kart/w skóropodobnej okleinie/czarne, na dokumenty A4

1 szt.

Teczki do podpisu, 20 kart/w skóropodobnej okleinie/czarne, na dokumenty A4

1 szt.

Teczki tekturowe wiązane na tasiemkę A4, regulowana pojemność teczki, białe

1 szt.

Teczki tekturowe z gumką A4/kolorowe

10 szt.

Tusz do pieczątek czarny poj.30ml

1 szt.

Tusz do pieczątek czerwony poj.30ml
Wizytownik na 100 wizytówek, okładka wykonana ze szlachetnej folii trwale przymocowana do grzbietu
wizytownika

1 szt.

Wkład pasujący do długopisu automatycznego zaproponowanego w ofercie - różne kolory

1 szt.

Kostka kolorowa nieklejona 83x83x500arkuszy

10 szt.

Księga korespondencyjna A4 96 kartek

1 szt.

Marker suchościeralny różne kolory

1 szt.

Płyta CD-R,700MB 52X w opakowaniu plastikowym zbiorczym 100 szt.

1 op.

Przekładki kartonowe indeksujące 1/3 A4 100 mix kolor ARO

1 szt.

Zakładki indeksujące w czterech fluorescencyjnych kolorach Post IT 683-4AB 3M (4x35 szt.)

1 op.

BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 38X51 ŻÓŁTY

10 szt.

BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76x76 ŻÓŁTY

10 szt.

Bloczek samoprzylepny 50x75

10 szt.

CIENKOPIS różne kolory

1 szt.

Grzbiety do bindownicy 22mm czarne

1 szt.

Klej do papieru

1 szt.

Koperta na płyty CD papierowa z okienkiem

1 szt.

KOREKTOR PIÓRO 12ml.

5 szt.

kosz na śmieci plastikowy 25L

1 szt.

Książka inwentarzowa 50 kartek A4

1 szt.

Linijka 30cm
PAPIER PAKOWY szary 1000x1300KG

5 szt.
1
arkusz

PINEZKA BECZUŁKA KOLOROWA

5 op.

PINEZKA SREBRNA S50 a'50

5 op.

PINEZKA TABLICOWA KOLOROWA

5 op.

Spinacz metalowy okrągły R-50

5 op.

TABLICA KORKOWA 100X150

5 szt.

TABLICA KORKOWA 80X120

5 szt.

Taśma dwustronna 38x10 mb

1 szt.

Taśma dwustronna 50x5m

1 szt.

Taśma klejąca 24x10

1 szt.

Tusz do stempli 30ml czarny, czerwony

1 szt.

Kalkulator na biurko

5 szt.

ZAKREŚLACZ różne kolory (op. 4 szt.)

5 op.

Zszywki 24/6 1000 szt.

5 op.

Sprężone powietrze 400ml

5 szt.

Pianka do czyszczenia komputera

5 szt.

Bloczek kartek samoprzylepnych w linie 100x150 mm

5 szt.

Skoroszyt z przekładkami z lekkiego materiału PCV

10 szt.

Grzbiet wsuwany do dokumentów A4 06mm/100szt. w op./kolor czarny z możliwością wpięcia w segregator

1 szt.

1 szt.

Grzbiet wsuwany do dokumentów A4 10mm/100szt. w op./kolor czarny z możliwością wpięcia w segregator

1 szt.

podkładka pod mysz

5 szt.

przedłużacz 5m.

1 szt.

poduszka do pieczęci różne kolory

1 szt.

Segregator A4/80 różne kolory

10 szt.

Skoroszyt plastikowy A4 z Folii PCV, sztywny, wpinany do segregatora

10 szt.

Teczka segregująca z 6 przekładkami

10 szt.

Tablica Korkowa w ramie MDF 60 x 50

1 szt.

Koperta bezpieczna z zabezpieczeniem powietrznym 200x275 mm
Koszulka na dokumenty i na dwie płyty CD/DVD formatu A4 (kieszeń na dokumenty A4 oraz zintegrowana boczna
kieszeń na CD/DVD, kieszeń na CD/DVD zakończona klapką, aby płyty nie wypadły, boczna kieszeń na CD/DVD
składana do środka, przyległa do kieszeni na dokumenty, do przechowywana w segregatorach A4, grubość folii 120
mic.)

1 szt.

Koszulka z klapką na rzep, A4, na 50 kartek, z wpięciem do segregatora

1 szt.

Marker do opisywana płyt CD/DVD, czarny
Marker do pisania na tablicach papierowych (grubość linii pisania, z okrągłą końcówką, bezzapachowy tusz) różne
kolory

1 szt.

Spinacz biurowy okrągły R28 op.=100 szt.

1 op.

Spinacze metalowe krzyżowe op.=50 szt.
tablica magnetyczna (ceramiczna powierzchnia magnetyczna odporna na zadrapania, powstawanie smug i
zabrudzeń. Ultra gładka, zapewnia wysoki kontrast kolorów. Przeznaczona do intensywnego użytku. Rama
wykonana z anodowego aluminium. Wyposażona w dolną półkę na markery, gąbkę, magnesy. Wymiary 1200x900
mm)

1 op.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Teczka plastikowa na gumkę A4, grzbiet 150 mm, na 200 kartek i kieszeń na CD.

10 szt.

Teczka PP/A4 na gumkę, grzbiet 40 mm/na 350 kartek, z kieszenią na płytę CD

10 szt.

Teczka z przekładkami (do przenoszenia i segregowania dokumentów o formacie A4, wewnątrz posiada 6
przekładek oraz indeks umożliwiający opisanie ich zawartości, zamykana na gumkę)

10 szt.

Zestaw startowy do czyszczenia tablic i flipchartów zawierający: środek czyszczący w sprayu 125 ml,
gąbkę magnetyczną z 50 wkładami, magnetyczny uchwyt do markerów,10 markerów,
10 magnesów 30 mm, 5 silnych magnesów 35 mm (utrzymują 2,5 kg)

1 op.

Zszywki (23/13) pakowane po 1000 szt.

10 op.

Zszywacz duży na 100 kartek (solidna konstrukcja z plastikową obudową na zszywki 23/6, 23/8, 23/10)

1 szt.

Spinacze w pudełku magnetyczne kolorowe (100 szt.)

5 op.

Skoroszyt PCV A4 zawieszany (op 10 szt)

1 op.

Skoroszyt PCV A4 (op 10 szt.)

1 op.

Koperty B4 rozszerzony grzbiet

1 szt.

Koperty B5 opakowanie 100 szt.

1 op.

Bloczki samoprzylepne 31/58

1 szt.

Bloczki samoprzylepne 127/76

1 szt.

Grzbiety zaciskowe /30 kartek -op.100 szt.

1 op.

Grzbiety zaciskowe /90 kartek - op. 100 szt.

1 op.

Grzbiety zaciskowe/100 kartek - op. 100 szt.

1 op.

Grzbiety do bindowania 51 mm/100 sztuk - 1op.

1 op.

zawieszki do kluczy - op.20 szt.

1 op.

Teczka kopertowa do segregatora

1 szt.

Ołówek z gumką

10 szt.

Gumka do ścierania

10 szt.

Linijka 30cm

5 szt.

Zakreślacze różne kolory (op. 4 szt.)

10 op.

Temperówka

10 szt.

cienkopis kulkowy różne kolory

1 szt.

Papier A4 5 ryz

1 op.

etykiety uniwersalne białe, 45x30mm (100 arkuszy)

1 op.

etykiety uniwersalne białe, 94x37mm (100 arkuszy)

1 op.

kołonotatnik

1 szt.

pólka-taca na dokumenty

10 szt.

dziurkacz

5 szt.

Nożyczki

10 szt.

Klipy do akt 19mm

1 szt.

Klipy do akt 25mm

1 szt.

Klipy do akt 35mm

1 szt.

Koszt łączny w/w materiałów:
NETTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
BRUTTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

………………………………………………………
Data podpis pieczęć nazwa

