
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
znak: ZSM.KG.2241.12.2020

L.p. Nazwa J.m. Ilość
Cena netto 

(zł)
Wartość netto 

(zł)
1 Antyrama A4 plexi 210x297 mm. Strona frontowa z trwałego i 

bezpiecznego pleksi o grubości 1mm, tył z płyty HDF o grubości 
3mm, Posiada 4 płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie 
odstaje od ściany, możliwość wieszania w pionie i poziomie, 
odporna na wyginanie, pakowana pojedynczo w karton 
ochronny, pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną. szt. 10

2 Antyrama plexi  300x400 mm. Strona frontowa z trwałego i 
bezpiecznego pleksi o grubości 1mm, tył z płyty HDF o grubości 
3mm,  4 płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie odstaje od 
ściany, możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporna na 
wyginanie, pakowana pojedynczo w karton ochronny, pleksi 
zabezpieczona z obu stron folią ochronną. szt. 6

3 Antyrama plexi 700 mm x 1000 mm. Strona frontowa z trwałego i 
bezpiecznego pleksi o grubości 1mm
tył wykonany z płyty HDF o grubości 3mm. Posiada 12 płaskich 
klipsów łączących - po zawieszeniu nie odstaje od ściany, 
możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporna na wyginanie, 
pakowana pojedynczo w karton ochronny, pleksi zabezpieczona 
z obu stron folią ochronną. szt. 4

4 Długopis kulkowy UNI typu SXN-101 Jetstream, grubość linii 
pisania: 0,35 mm; wymienny wkład (kolor: niebieski - 12 szt., 
czerwony - 6 szt., czarny - 6 szt.). szt. 24

5 Etykiety Avery Zweckform 3671 (opakowanie: 100 ark., 1800 szt. 
etykiet o wymiarach 64x45mm) opak. 1

6 Filc do gąbki magnetycznej NOBO; opak. 10 szt. opak. 20
7 Gąbka magnetyczna NOBO do ścierania tablic suchościeralnych z 

wymiennym wkładem filcowym szt. 8
8 Koperty na płyty CD/DVD z okienkiem, opak. = 100 szt. opak. 1
9 Marker do znakowania płyt CD/DVD. Trwały tusz w kolorze 

czarnym, na bazie alkoholu, nieścieralny, wodoodporny, grubość 
linii pisania: ok. 0,5mm. Końcówka odporna na wycieranie. szt. 10

10 Marker do tablic suchościeralnych PENTEL Maxiflo, końcówka 
okrągła, długość linii pisania: 1200 m - kolor czarny szt. 240

11 Marker do tablic suchościeralnych PENTEL Maxiflo, końcówka 
okrągła, długość linii pisania: 1200 m - kolory czerwony szt. 60

12 Marker do tablic suchościeralnych PENTEL Maxiflo, końcówka 
okrągła, długość linii pisania: 1200 m - kolor zielony szt. 48

13 Marker do tablic suchościeralnych PENTEL Maxiflo, końcówka 
okrągła, długość linii pisania: 1200 m - kolor niebieski szt. 120
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14 Marker z olejowym tuszem w kolorze białym, aluminiowa 
obudowa, dobrze kryjący, szybkoschnący tusz odporny na 
ścieranie, nieblaknący i wodoodporny, okrągła końcówka 
fibrowa, szerokość pisania: 1-3 mm, cówka efektywnie 
pompująca tusz, nietoksyczny, przeznaczony do wykonywania 
trwałych oznaczeń na różnych powierzchniach: stali, gumie, 
drewnie, plastiku, szkle itp. Każdy marker pojedynczo foliowany. szt. 4

15 Marker z olejowym tuszem w kolorze czarnym, aluminiowa 
obudowa, dobrze kryjący, szybkoschnący tusz odporny na 
ścieranie, nieblaknący i wodoodporny, okrągła końcówka 
fibrowa, szerokość pisania: 1-3 mm, cówka efektywnie 
pompująca tusz, nietoksyczny, przeznaczony do wykonywania 
trwałych oznaczeń na różnych powierzchniach: stali, gumie, 
drewnie, plastiku, szkle itp. Każdy marker pojedynczo foliowany. szt. 4

16 Marker olejowy typu Uni PAINT grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 
mm; kolor czarny, tusz olejowy, do znakowania powierzchni 
szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, 
styropian, drewno), wodoodporny
odporny na warunki atmosferyczne, szybkoschnący, końcówka 
pisząca wykonana z akrylu, obudowa aluminiowa zapobiegająca 
wysychaniu markera, końcówka okrągła szt. 4

17 Marker olejowy typu Uni PAINT grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 
mm; kolor biały, tusz olejowy, do znakowania powierzchni 
szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, 
styropian, drewno), wodoodporny
odporny na warunki atmosferyczne, szybkoschnący, końcówka 
pisząca wykonana z akrylu, obudowa aluminiowa zapobiegająca 
wysychaniu markera, końcówka okrągła szt. 4

18 Papier Dyplom srebro GALERIA PAPIERU, gramatura 170g/m2; 
opak. po 25 arkuszy opak. 1

19 Papier kolorowy A4 do wydruków, 5 kolorów pastelowych, 
gramatura 80g/m2, opak.: 100 ark. opak. 2

20 Płyta CD-R Verbatim lub równoważny, pojemność 700 MB, 
prtędkość zapisu 52x, 10 szt. w opadkowaniu opak. 3

21 Płyta DVD+R, 4,7 GB Verabatim lub równoważny, prędkość 
zapisu 16X, 10 szt. w opakowaniu opak. 2

22 Wkład SXR do długopisu kulkowego SXN-101, niebieski 12, 
czerwony - 6, czarny - 6 szt. 24

23 Zakreślacz 4 kolory w etiu, końcówka ścięta 1-5 mm, opak. 4 szt.
opak. 6

VAT:

……………………………………………………..
                       (Miejscowość, data)

Wartość netto ogółem:

Wartość brutto ogółem:

………………………………………………………………….
       (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


