
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)” 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na poniższych warunkach: 

 

 

Opis Miara 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ilość 
Pełna nazwa oferowanego 

produktu 

Wartość 

brutto 

Skoroszyt tekturowy pełny A4 kwasoodporny gruba tektura BIGO Szt.  1500   

Teczka wiązana tekturowa A4 gruba tektura Szt.  200   

Skoroszyt plastikowy pełny A4 z wąsem, przednia okładka 

przezroczysta, tylna kolorowa, pasek do opisu, z możliwością wpinania 

do segregatora 

Szt.  150   

Skoroszyt plastikowy pełny A4 z wąsem, przednia okładka 

przezroczysta, tylna kolorowa, pasek do opisu, bez możliwością 

wpinania do segregatora 

Szt.  150   

Koszulka na dokumenty A4, krystaliczna, transparentna op. 100 szt.  op.  100   

Zeszyt A5/96k w kratkę, miękka oprawa Szt.  10   

Zeszyt A4/96k w kratkę, szyty, w twardej oprawie Szt.  10   

Zeszyt A4/96k w kratkę, szyty, w miękkiej oprawie Szt.  10   

Linijka 30 cm Szt.  30   



Linijka 20 cm Szt.  30   

Skorowidz alfabetyczny, twarda okładka, 96 kartek, kratka, format A4 Szt.  10   

Klej w sztyfcie MAGIC ( lub równoważny) Szt.  30   

Klipsy biurowe metalowe czarne 19 mm  op. 12 szt. Op.  10   

Segregator A4, wykonany z tektury pokrytej obustronnie PCV, 

mechanizm metalowy otwierany i zamykany za pomocą dźwigni, 

zatrzask na okładce zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się 

segregatora, zacisk na kartki, w dolnej części grzbietu otwór z 

metalowym okuciem pozwalający na łatwe wysuwanie segregatora z 

półki, grubość grzbietu 70 mm, na grzbiecie dwustronna etykieta, różne 

kolory 

Szt.  100   

Segregator A4, wykonany z tektury pokrytej obustronnie PCV, 

mechanizm metalowy otwierany i zamykany za pomocą dźwigni, 

zatrzask na okładce zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się 

segregatora, zacisk na kartki, w dolnej części grzbietu otwór z 

metalowym okuciem pozwalający na łatwe wysuwanie segregatora z 

półki, grubość grzbietu 50 mm, na grzbiecie dwustronna etykieta, różne 

kolory 

Szt.  35   

Pióro kulkowe d.rect ROLLER PEN FREE-INK 2004  z niebieskim 

wkładem  
Szt.  200   

Pióro kulkowe d.rect ROLLER PEN FREE-INK 2004  z czarnym 

wkładem 
Szt.  200   

Długopis z niebieskim wkładem LEXI Szt.  100   

Spinacze metalowe, owalne 28mm, op. 100 szt. op.  50   

Spinacze metalowe, owalne 50mm, op. 100 szt. op.  20   

Zszywki 24/6 op. 1000 szt. SEA GULL op.  300   

Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm dł. 50 m Szt.  30   

Taśma klejąca przezroczysta 19 mm dł. 33 m Szt.  250   

Bloczek samoprzylepny 4 kolory 8,3x8,3 Szt.  50   



Kostka papierowa biała 80 x 80 mm, w kostce min 400 kartek Szt.  50   

Teczka do podpisu 20 przegródek A4, grzbiet harmonijka, okienko do 

opisu 
Szt.  10   

Mechanizm skoroszytowy DURABLE op. 25 szt. op.  50   

Zakreślacz 4 kolory  op.   100   

Folia laminacyjna A4 100 szt w opakowaniu op.  4   

Folia laminacyjna A5 100 szt w opakowaniu op.  4   

Zakładki indeksujące różne kolory 50 x 15 mm opakowanie 5 x 100 op.  100   

Przybornik na biurko metalowy 4 częściowy czarny Szt.   5   

Korektor w taśmie szer. Taśmy 4,2 mm, dł. 10 m biały Szt.  50   

Zszywacz  LEITZ WOW różne kolory, zszywa do 30 kartek, głębokość 

wsuwania kartek do 40 mm, metalowy z elementami plastikowymi ( lub 

równoważny) 

Szt.  8   

Dziurkacz LEITZ WOW różne kolory, dziurkuje jednorazowo do 30 

kartek, precyzyjny ogranicznik formatu, metalowy z elementami 

plastikowymi ( lub równoważny) 
Szt.  8   

Kalkulator Vector CD-2455 ( lub równoważny) Szt.  8   

Papier wielofunkcyjny do drukowania i kopiowania dwustronnego 

80g/m2 białość co najmniej CIE150, op. 500 x A4 
Op.  500   

Papier wielofunkcyjny do drukowania i kopiowania dwustronnego 

80g/m2 białość co najmniej CIE150, op. 500 x A3 
Op.  20   

Wartość zamówienia brutto  

 

 

 

 

 


