
 

 
 

 
 

Rozpoznanie cenowe 
MATERIAŁY BIUROWE 

 

Stowarzyszenie Kraina Św. Anny zwraca się z prośbą o wycenę dot. zakupu materiałów biurowych 

wg. poniższej specyfikacji: 

Nr Nazwa Produktu Opis Ilość 

1. Papier ksero 
 kolor: biały 

 gramatura: 80g/m
2
. 

70 ryz 

2. Papier ksero 
 kolor: biały 

 gramatura: 80g/m
2
. 

3 ryzy 

3. 
Koperty 

samoprzylepne 

 C6 (114x162 mm) 

 białe. 
50 szt. 

4. 
Koperty 

samoprzylepne 

 C5 (162x229 mm) 

 białe. 
50 szt. 

5. 
Koperty 

samoprzylepne 

 C4 (229x324 mm) 

 białe. 
50 szt. 

6. Koperty na CD  białe z okienkiem 100 szt. 

7. 
Koszulka na 

CD/DVD  
 Specjalna koszulka do wpinania do segregatora 50 szt. 

8. Sznur jutowy  250 m 1 szt. 

9. 
Koszulki na 

dokumenty - 

poszerzana 

 A4 

 Esselte 
500 szt. 

11. Skoroszyt PCV 

 przezroczysta przednia okładka, tylnia kolorowa – różne kolory 

 europerforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator, 

 poj. do 200 kartek 

 zaokrąglone wąsy 

 na grzbiecie papierowy pasek do opisu. 

20 szt. 

12. Teczka z gumką 

 A4 

 wykonana z transparentnego, kolorowego PP– różne kolory 

 zamykana okrągłą dociskającą gumką 

20 szt. 

13. 
Poj. Do 

archiwizacji  

 kartonowy kontener, czerwony 

 ESSELTE 

 A4 

 252x193x355 

40 szt. 

14. 
Poj. Do 

archiwizacji  

 kartonowe, niebieskie 

 DONAU 

 A4 

 297x120x339 

40 szt. 

15. Płyty DVD 

 SONY 

 Cake box 

 4,7 GB 

100 szt. 

15. 
Planer/Kalendarz 

ścienny 

 A1 

 przy każdym dniu pole na notatki 

 numerowane tygodnie 

 laminowany 

1 szt. 

16. Zszywacz duzy 
 metalowy 

 jednorazowo zszywający do 100 kartek lub więcej 
2 szt. 



 

 
 

 
 

17. Zszywacz 

 firmy: LEITZ 

 średni metalowy, jednorazowo zszywający do 30 kartek 

 na zszywki 24/6 lub 26/6 różne kolory 

5 szt. 

18. Dziurkacz 

 firmy: LEITZ 

 metalowy 

 jednorazowo dziurkujący do 30 kartek, wysuwany ogranicznik ze 

wskaźnikiem środka strony 

 rożne kolory 

4 szt. 

19. Dziurkacz duży 

 firmy: SAX 

 metalowy 

 jednorazowo dziurkujący do 65 kartek, wysuwany ogranicznik ze 

wskaźnikiem środka strony 

 kolor czerwony/niebieski 

2 szt. 

20. Linijka 
 20 cm 

 Plastikowa  
5 szt. 

21. 
Fastykuła do 

archiwizacji 

 A4 

 bezkwasowa 

 średnio grube od 600 do 923 g/m² 

100 szt. 

22. 
Spinka 

archiwizacyjna 

 wykonane z polietylenu 

 opakowanie 50 szt. 
5 szt. 

23. Apteczka  

 wyposażenie zgodnie z  obowiązującymi normami  

 metalowa szafka zamykana na klamrę 

 funkcjonalny rozkład półek 

 możliwość powieszenia na ścianę 

 kolor biały – na drzwiach  biały krzyż na zielonym tle 

 290x230x80 

1 szt. 

24. Szafka na klucze 

 metalowa szafka na klucze 

 52 miejsca na klucze 

 zamek na klucz 

 w komplecie 60 zawieszek na klucze 

 300x230x78 

1 szt. 

25. 
Panele 

prezentacyjne 

 zestaw do 10 paneli informacyjnych  

 do postawienia na biurko 

 do ramek załączone są nakładane indeksy 

 różne kolory 

4 szt. 

26. 
Książka do 

podpisu 

 firma LEITZ 

 18 przekładek 

 czerwony 

1szt  

27. 
Pojemnik z 

przekładkami 

 firma LEITZ PLUS JAMBO 

 rozmiar  A4 

 niebieski 

1szt. 

28. 
Tablica roll 

Velleda 

 Uniwersalna folia samoprzylepna z powierzchnią sucho ścieralną, 

wielokrotnego użytku 

 Możliwość umieszczenia w dowolnym miejscu 

1 rollka 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z niektórych materiałów 

biurowych. 

W ofercie cenowej proszę podać wyłącznie ceny brutto. 

Kryterium wyboru oferty jest cena obejmująca:  

 koszt towaru,  

 dostarczenie towaru; 



 

 
 

 
 

Wybrany wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione artykuły w komplecie w 

terminie do 4 dni do siedziby Stowarzyszenia Krainy św. Anny, ul. Kilińskiego 1, 47-303 

Krapkowice, pok. 228. 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

 

 

 

 

 

Nadsyłanie ofert do dnia 19.02.2016 r. godz. 13.00 drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 

asystent@annaland.pl, sprawę prowadzi: Sandra Koźba; telefon kontaktowy: 77 44 67 131 / 77 

44 67 130. 

 

Oferta dostępna na www.annaland.pl 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku. 
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