
 
Załącznik do 

Formularza ofertowego 
 

Kosztorys przedmiotu zamówienia 

Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu 
„Przedszkola bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Opis towaru w niniejszym postępowaniu przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy przedmiotu zamówienia 
pożądane przez Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta. Ewentualne znaki towarowe i 
nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza się możliwość 
zaoferowania produktów równoważnych. 

2. Materiały biurowe oraz artykuły piśmiennicze muszą wyróżniać się wysoką jakością, a także muszą spełniać wymagania 
zawarte w obowiązujących normach. 

3. Wszystkie towary muszą posiadać niezbędne certyfikaty, odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi 
przepisami oraz być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w poniższych wykazach nie może być wcześniej 
używany.  

4. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki i inne mogą być stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki 
uprawnionej w tym zakresie. 

5. Wszystkie towary muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. 
6. Jestem zobowiązany wystawić fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych części oraz pozycji z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

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

(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy) 



Zakup materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu 
„Przedszkola bez barier” do Urzędu Miasta Hajnówka z siedzibą przy ul. Zina1, 17-200 Hajnówka 

Lp Nazwa towaru Opis towaru Ilość Cena netto 
za sztukę/ 

zestaw 

Kwota 
VAT 

Cena  
brutto 
łącznie 

1. Papier ksero  rodzaj: ksero  
 format: A4 
 gramatura: 80g/cm2 
 ilość kartek w ryzie: 500 sztuk  

20 ryz    

2. Segregator   rodzaj: biurowe 
 rodzaj mechanizmu: dźwigniowy  
 mechanizm na dwa otwory 
 szerokość grzbietu: 45-50 mm 
 format: A4 
 kolor: mix 

20 sztuk    

3. Segregator   rodzaj: biurowe 
 rodzaj mechanizmu: dźwigniowy  
 mechanizm na dwa otwory 
 szerokość grzbietu: 75 mm 
 format: A4 
 kolor: mix 

20 sztuk    

4. Skoroszyt  skoroszyt z możliwością wpięcia do segregatora  
 rodzaj: z perforacją  
 rodzaj mocowania do segregatora:  

europerforacja (oczko)  
 rodzaj tworzywa: folia PVC  
 rodzaj zamknięcia: wąsy skoroszytowe  
 wymiary: 235 x 310  
 kolor: mix kolorów 

50 sztuk    

5. Pojemnik na 
dokumenty A4 

 Pojemnik na dokumenty wykonany z 
lakierowanej, trójwarstwowej tektury falistej 
 pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80 g/m2 

20 sztuk    



kartonowy  

 

 posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie 
i zdejmowanie pojemnika z półki 
 ściana grzbietowa opisowa  
 wymiary: 255x80x320mm 
 kolor: mix kolorów 

6. Markery 
permanentne  

 cechy tuszu: permanentny 
 długość linii pisania: 780 m 
 grubość końcówki: 4.5 mm 
 grubość linii: 1.5 mm 
 kolor: czarny, zielony, niebieski, czerwony 

4 sztuki  
(po 1  
sztuce  
każdego 
koloru) 

   

7. Ofertówka PCV  ofertówka twarda „L”  
 rozmiar: A4 
 przezroczysta 
 wykonana z twardej folii PCV 
 wycięcie na palec umożliwiające otwarcie 

obwoluty 
 prawy górny róg zaokrąglony 
 grubość: 0,15 mm 
 ilość sztuk w opakowaniu: 25 sztuk 

4 
opakowania 

   

8. Organizer 
biurkowy  

 

 wymiary (+/-10%): długość 35 cm/szerokość 25 
cm/wysokość 30 cm 

 materiał wykonania: materiał kompozytowy, 
plastik, drewno lub  MDF 

 zawiera minimum 2 wysuwane lub wyjmowane 
szuflady/tacki/przegródki umożliwiające 
przechowywanie dokumentów formatu A4 oraz 
minimum 3 przegródki na długopisy, zakreślacze, 
spinacze biurowe, karteczki samoprzylepne, itp 

 kolor: czarny, szary lub naturalnego drewna 

2 sztuki    



9.  Teczki biurowe 
kolorowe 

 wykonana z kartonu o gramaturze min. 250g /m2 
 wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku 
 posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem 

dokumentów 
 format: A4 
 kolor: mix kolorów 

10 sztuk    

10. Koperty   format: A4 z rozszerzanym dnem 
 kolor: biały 
 samoprzylepne 

100 sztuk    

11. Przekładki do 
segregatorów 

 przekładki do segregatora 1/3 
 format: A4 
 mix kolorów 
 jedno opakowanie zawiera 100 sztuk przekładek 

2 
opakowania 

   

Zakup materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu 
„Przedszkola bez barier” do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce                                         

z siedzibą przy ul. Rzecznej 3, 17-200 Hajnówka 
Lp Nazwa towaru Opis towaru Ilość Cena netto 

za sztukę/ 
zestaw 

Kwota 
VAT 

Cena  
brutto 
łącznie 

12. Papier ksero  rodzaj: ksero  
 format: A4 
 gramatura: 80g/cm2 
 ilość kartek w ryzie: 500szt  

5 ryz    

13. Segregator   rodzaj: biurowe 
 rodzaj mechanizmu: dźwigniowy 
 mechanizm na dwa otwory 
 szerokość grzbietu: 45-50 mm 
 format: A4 
 kolor: mix kolorów 

10 sztuk    

14. Segregator   rodzaj: biurowe 
 rodzaj mechanizmu: dźwigniowy  
 mechanizm na dwa otwory 

10 sztuk    



 szerokość grzbietu: 75 mm 
 format: A4 
 kolor: mix 

15. Długopis 
żelowy 

 automatyczny: tak 
 cechy tuszu: żelowy 
 długość linii pisania: 1300 m 
 grubość końcówki: 0.5 mm 
 grubość linii pisania: 0.25 mm 
 kolor obudowy: transparentny 
 kolor tuszu: niebieski 
 typ: długopis żelowy 

20 sztuk    

16. Koszulki  sposób otwierania: od góry 
 grubość (mikrony): 50 
 rodzaj: krystaliczne 
 format: A4 

200 sztuk    

17.  Teczki białe  wykonana z kartonu o gramaturze 250g /m2 
 wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku 
 posiada trzy wewnętrzne klapki 

zabezpieczające dokumenty przed 
wypadnięciem 

 format: A4 

10 sztuk    

18. Korektor w 
taśmie 

 długość taśmy: 8 m 
 szerokość taśmy: 5mm 
 kolor: biały 

2 sztuki    

19. Taśma 
samoprzylepna 

 długość taśmy: 30m 
 szerokość taśmy: 8mm 
 kolor: przezroczysta 

2 sztuki    

20. Markery 
permanentne  

 cechy tuszu: permanentny 
 długość linii pisania: 780 m 
 grubość końcówki: 4.5 mm 
 grubość linii: 1.5 mm 
 kolor: czarny, zielony, niebieski, czerwony 

4 sztuki (po 
1  sztuce  
każdego 
koloru) 

   



21. Klej w sztyfcie  kolor: bezbarwny 
 typ: w sztyfcie 
 waga: 15 g 

2 sztki    

22. Długopis 
czerwony 

 kolor tuszu: czerwony 
 typ: długopis żelowy 

5 sztuk    

23. Zakreślacze  ścięta końcówka 
 nierozmazujący się tusz na bazie wody 
 skuwka z klipem 
 obudowa w kolorze tuszu 
 grubość linii pisania: 2–5 mm 
 kolor: żółty, zielony, różowy, pomarańczowy, 

niebieski 

5 sztuk  
(po 1 sztuce 
każdego 
koloru) 

   

24. Spinacze 
biurowe 

 ilość sztuk w opakowaniu: 100 szt.  
 Kolor: srebrny  
 rodzaj tworzywa: metal  
 rozmiar: 28 mm  

2 
opakowania 

   

25. Zszywki  zszywki biurowe w rozmiarze 24/6 
 opakowanie 1000 sztuk 

2 
opakowania 

   

26. Tusz czerwony  kolor: czerwony  
 pojemność: 30 ml  
 przeznaczenie do pieczątek ręcznych i 

samotuszujących z gumową lub polimerową 
płytką  

2 sztuki    

27. Skoroszyt  kolor – zielony 
 możliwość wpięcia do segregatora  
 rodzaj: z perforacją  
 rodzaj mocowania do segregatora - 

europerforacja (oczko)  
 rodzaj tworzywa: folia PVC  
 rodzaj zamknięcia: wąsy skoroszytowe  
 wymiary: 235 x 310  

20 sztuk    

28. Dzienniki  format: A4 2 sztuki    



grupowe - 
przedszkolne 

 oprawa: twarda Introkal 
 papier: offset 
 ilość stron: 153 
 zakładka: 30 uczniów 
 symbol: MEN-I/1 

29. Dzienniki 
specjalistyczne  

 dzienniki do zajęć specjalistycznych: 
logopedycznych, terapii pedagogicznej 

 kolor: biały 

5 sztuk    

30. Koperty   format: A4 
 kolor: biały 
 samoprzylepne 

30 sztuk    

Zakup materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu 
„Przedszkola bez barier” do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Reja 2, 17-200 Hajnówka 

Lp Nazwa towaru Opis towaru Ilość Cena netto 
za sztukę/ 

zestaw 

Kwota 
VAT 

Cena  
brutto 
łącznie 

31.  Zestaw 
oryginalnych 
tonerów do 
drukarki HP 
OficeJet Pro 
7740 

 zestaw oryginalnych tonerów dostosowanych do 
Drukarki HP OficeJet Pro 7740, w skład którego 
wchodzi 3 tonery, w tym:  
1) czarny 
2) żółty 
3) purpurowy 

 zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy 
zamienników. Tonery muszą być oryginalne. 

2 zestawy    

32. Zestaw 
kolorowych, 
oryginalnych 
tonerów do 

drukarki hp CP 
1025 nw  

 zestaw kolorowych, oryginalnych tonerów 
dostosowanych do Drukarki hp CP 1025 nw, w skład 
którego wchodzi 3 tonery, w tym: 
1) toner żółty  
2) toner czerwony 
3) toner niebieski   
 zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy 
zamienników. Tonery muszą być oryginalne. 

 1 zestaw    



33. Segregator   rodzaj: biurowe 
 rodzaj mechanizmu: dźwigniowy  
 mechanizm na dwa otwory 
 szerokość grzbietu: 75 mm 
 format: A4 
 kolor: mix 

5 sztuk    

34. Koszulki na 
dokumenty 

 koszulki krystaliczne na dokumenty 
 format A4 
 jedno opakowanie zawiera 100 sztuk koszulek 

2 
opakowania 
 

   

35. Długopis   długopis na przycisk uni Jetstream 101 
 0,7 
 wkład koloru niebieskiego  

10 sztuk    

36. Przekładki do 
segregatorów 

 przekładki do segregatora 1/3 
 format: A4 
 mix kolorów 
 jedno opakowanie zawiera 100 sztuk przekładek 

2 
opakowania 

   

37. Papier ksero  rodzaj: ksero 
 format: A4  
 gramatura papieru: 80g/cm2 
 kolor: mix kolorów 
 ilość kartek: 500 w jednej ryzie 

2 ryzy    

38. Papier ksero  format: A4  
 gramatura papieru: 160g/cm2 
 kolor: biały 
 ilość kartek: 250 w jednej ryzie 

2 ryzy    

Razem: 
 

   

 
 

…...................................................................... 
(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


