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L.p. Towar
Jednostka 

miary
Łączna 
ilość

Cena jednostkowa 
brutto

Łączna cena
brutto

(KOL. D X KOL. 
E)

Nazwa 
oferowanej 

marki*

 Oznaczenie, które pozwoli na 
jednoznaczną identyfikację 
produktu np..: Kod, symbol, 

numer katalogowy, typ  
oferowanego produktu **

A B C D E F G H

1

(PRO-1877) PAPIER A3 biały DO DRUKAREK LASEROWYCH, gramatura 160 (+/- 
3 g/m2), grubość od 156 do 160 mic, białość min. 166 CIE (z obu stron), 
nieprzezroczystość min. 95 %, opakowanie zawiera 250 arkuszy opak. 31

2
(PRO-2202) Papier A3, BIAŁY, gramatura 220 g/m2 (+/- 2g/m2), opakowanie 
zawiera 250 arkuszy opak 18

3

(PRO-1869) PAPIER A3 DO DRUKAREK LASEROWYCH, kolorowych i 
monochromatycznych gramatura 80 (+/- 2) g/m2, grubość od 103 do 111 mic, 
białość min. 159 CIE (z obu stron), nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,5-
5,0 %, gładkość od 130 do 250 cm3/min (z obu stron), ryza zawiera 500 arkuszy ryza 498

4
(PRO-1878) Papier A3 ksero kolory intensywne, gramatura 80 (+/- 2)g/m2, ryza 
zawiera 500 arkuszy ryza 13

5
(PRO-1881) Papier A3 ksero kolory pastelowe, gramatura 80 (+/- 2) g/m2, ryza 
zawiera 500 arkuszy ryza 13

6

(PRO-1879) PAPIER A4 biały DO DRUKAREK LASEROWYCH, gramatura 160 +/- 3 
g/m2, grubość od 156 do 160 mic, białość min. 166 CIE (z obu stron), 
nieprzezroczystość min. 95 %, opakowanie zawiera 250 arkuszy opak. 4276

7

(PRO-1855) PAPIER A4 DO DRUKAREK LASEROWYCH, kolorowych i 
monochromatycznych gramatura 80 (+/- 2) g/m2, grubość od 103 do 111 mic, 
białość min. 159 CIE (z obu stron), nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,5-
5,0 %, gładkość od 130 do 250 cm3/min (z obu stron), ryza zawiera 500 arkuszy ryza 22296

8
(PRO-2168) Papier A4 ksero biały, gramatura 120 (+/- 2) g/m2, opakowanie 
zawiera 250 arkuszy ryza 57

9

(PRO-1876) PAPIER A4 KSERO KOLOR gramatura 80 (+/- 2 )g/m2 (kolory 
intensywne: czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy), w ryzie 
1 kolor, ryza zawiera 500 arkuszy ryza 143

10

(PRO-1868) PAPIER A4 KSERO KOLOR gramatura 80 (+/- 2) g/m2 (kolory 
pastelowe: żółty, zielony, niebieski, różowy), w ryzie 1 kolor, ryza zawiera 500 
arkuszy ryza 212

11
(PRO-1883) Papier A4 ksero kolory intensywne, gramatura 120 (+/- 2) g/m2, 
opakowanie zawiera 250 arkuszy opak. 46

12
(PRO-1882) Papier A4 ksero kolory pastelowe, gramatura 120 (+/- 2) g/m2, 
opakowanie zawiera 250 arkuszy opak. 67
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13

(PRO-2178) Papier A5 do drukarek laserowych kolorowych i 
monochromatycznych gramatura 80 (+/- 2) g/m2, grubość od 103 do 111 mic, 
białość min. 159 CIE (z obu stron), nieprzezroczystość min. 91 %, wilgotność 3,5-
5,0 %, gładkość od 130 do 250 cm3/min (z obu stron), ryza zawiera 500 arkuszy ryza 20

14

(PRO-1867) PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH komputerowy, bezdrzewny, 
bezpyłowy, nietoksyczny, bez nadruku format: 240x12", ilość składanek: 900, 
ilość warstw: 2 opak. 6

15
(PRO-1880) Papier do plotera w kolorze białym, format A1, szerokość: 610mm, 
długość: 50m, gramatura min. 90 g/m2, szerokość glizy: 2' rolka 10

16 (PRO-1865) Papier FAX, gramatura 50 (+/-5) g/m2, wymiary: 30m x 210mm rolka 4

17

(PRO-1857) PAPIER KSERO A3 DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, gramatura 80 
+/- 2 g/m2, grubość od 100 do 111 mic, białość min. 146 CIE (z obu stron), 
nieprzezroczystość min. 90 %, ryza zawiera 500 ark. ryza 69

18
(PRO-1862) PAPIER KSERO A4 BIAŁY, np. do wizytówek, dyplomów, gramatura 
250 (+/- 2) g/m2, opakowanie zawiera 250 arkuszy opak. 91

19

(PRO-1874) PAPIER KSERO A4 DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, gramatura 80 
+/- 2 g/m2, grubość od 100 do 111 mic, białość min. 146 CIE (z obu stron), 
nieprzezroczystość min. 90 %, ryza zawiera 500 arkuszy ryza 4402

20

(PRO-1873) PAPIER KSERO A4 MIX KOLORÓW INTENSYWNYCH, gramatura 80 
(+/- 2) g/m2 (kolory:czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, 
różowy), w ryzie min. 4 kolory, opakowanie zawiera 100 arkuszy opak. 145

21

(PRO-1871) PAPIER KSERO A4 MIX KOLORÓW PASTELOWYCH, gramatura 80 (+/- 
2) g/m2 (kolory: żółty, zielony, niebieski, różowy), w ryzie min. 4 kolory, 
opakowanie zawiera 100 arkuszy opak. 141

22

(PRO-1854) Papier ozdobny format A-4, np. do zaproszeń, dyplomów, kart 
okolicznościowych, powlekany z dodatkiem perłowego pigmentu, tłoczony 
jednostronnie, gramatura 215 (+/- 2) g/m2, kolor srebrny, opakowanie zawiera 
20 arkuszy opak. 168

23

(PRO-1885) Papier ozdobny format A-4, np. do zaproszeń, dyplomów, wizytówek, 
metalizowany obustronnie, gramatura 120 (+/- 2) g/m2, kolor: kremowy, złoty, 
opakowanie zawiera 20 arkuszy opak. 252

24
(PRO-1859) Papier w rolce, gramatura 80 g/m2, wymiary 175 m x 420 mm, 
średnica rolki 76 mm rolka 6
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25
(PRO-1863) PAPIER W ROLCE, gramatura 80 g/m2, wymiary 175 m x 914 mm, 
średnica rolki 76 mm rolka 4

26
(PRO-2203) Papier w rolce, gramatura 80 g/m2, wymiary 175 mx1067 mm, 
średnica rolki 76 mm rolka 2

27
(PRO-1860) Papier w rolce, gramatura 90 g/m2, 50 m x 594 mm, średnica rolki 
76 mm rolka 3

28
(PRO-1884) Papier w rolce, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 1118 mm, 
średnica rolki 50 mm rolka 1

29
(PRO-1861) Papier w rolce, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 610 mm, 
średnica rolki 76 mm rolka 6

30
(PRO-1864) Papier w rolce, gramatura 90 g/m2, wymiary 50 m x 914 mm, 
średnica rolki 76 mm rolka 2

RAZEM BRUTTO

Symbol (PRO-……...) - to wewnętrzny symbol, który został nadany przez 
Zamawiającego na potrzeby przedmiotowego postępowania.

* W przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką wykonawca 
jest zobowiązany podać "nazwę producenta danego produktu".
**  Wykonawca jest zobowiązany podać takie informacje, które pozwolą 
na jednoznaczną identyfikację produktu tzn. Zamawiający z 
przedstawionych danych przez Wykonawcę nie będzie miał wątpliwości, 
który dokładnie produkt został zaoferowany Wykonawca:  


