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Załącznik  nr  2 do Zapytania  

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................... 

Adres wykonawcy  ..................................................................................................... 

NIP wykonawcy: ......................................................................................................... 

Numer telefonu  .......................................................................................................... 

E-mail  ........................................................................................................................ 

Osoba upoważniona do kontaktu: ………………………………………………….. 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  

al. ks. J. Popiełuszki 41, 25–155 Kielce 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa artyku-

łów biurowych do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Kielcach.”, znak: DAI.261.15.22, składamy niniejszą ofertę: 

 

1. Łączna cena oferty realizacji zamówienia wynosi: 

 

Kwota netto (zsumowane kwoty netto z tabeli nr 1 i nr 2 poniżej) 

 

- …………………………………….….zł 

 

(słownie złotych………………………………………………………………………………) 

 

Kwota VAT 

 

 - …………………………….. zł 

 

(słownie złotych………………………………………………………………………………) 
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Kwota brutto (zsumowane kwoty brutto z tabeli nr 1 i nr 2 poniżej) 

 

- …………………………..zł 

 

(słownie złotych………………………………………………………………………………) 

 

W tym: 

Tabela nr 1 

Część nieplanowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z realizacją „Ogólnopolskiego systemu 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej i OZE” 

 

Lp. Nazwa   artykułu biurowego 

 

j.m. 

 

ilość 

Cena 

jednostk

owa 

netto (zł) 

Wartość 

netto(zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1. 

Papier ksero A4 80g/m2 przeznaczony 

do dwustronnego druku kolorowego i 

czarnobiałego na drukarkach 

laserowych i atramentowych oraz do 

kopiowania, min. białość CIE 166, 500 

arkuszy/ryza 

ryza 350 

   

2. 

Papier ksero A3 80g/m2 przeznaczony 

do dwustronnego druku kolorowego i 

czarno -białego na drukarkach 

laserowych i atramentowych oraz do 

kopiowania, 

 min. białość CIE 166 , 500 

arkuszy/ryza 

ryza 5 

   

3. 

Segregator dźwigniowy A4, szer. 

grzbietu 75 mm, wykonany z tektury o 

grubości min. 2,1 mm i gramaturze 

tektury min. 1290g. Pokryty w folię 

polipropylenową. Wewnętrzna strona 

wyklejona papierową wyklejka w 

kolorze białym. Na grzbiecie 

wymienna etykieta.  

szt. 85 
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4. 

Segregator  A4, szer. grzbietu 50 mm, 

wykonany z tektury o grubości min. 

1,9 mm i gramaturze tektury min. 

1170g. Pokryty w folię 

polipropylenową. Wewnętrzna strona 

wyklejona papierową wyklejka w 

kolorze białym. Na grzbiecie 

wymienna etykieta.  

szt. 40 

   

5. 

Teczka archiwizacyjna bezkwasowa 

posiadająca certyfikat ISO 9706 . 

Spełniająca wymagania określone w 

rozporządzeniu Rozporządzenie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 20 października 

2015 r. w sprawie klasyfikowania i 

kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej. 

Wykonana z kartonu obustronnie 

bielonego pH > 7.5 rezerwa alkaliczna 

> 0.4 mol/kg liczba Kappa < 5 (100% 

celulozy). Wykonana z niebielonej 

surówki bawełnianej. Klej z atestem 

PAT. Teczki o wymiarach 320x230x50 

mm. 

 

szt. 100 

   

6. Długopis na sprężynce leżący z 

podkładką 
szt.  5 

   

7. 

Laminator A3, laminacja na gorąco, 

automatyczne wyłączanie, prędkość 

laminacji min. 30 cm/ min., max. szer. 

laminacji: 320 mm  + dodatkowo min. 

200 szt. foli do laminowania w 

zestawie 

szt. 1 

   

8. Zeszyt w kratkę 96 kart. A4, okładka 

kartonowa, laminowana 
szt. 15 
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9. 

Koszulki groszkowe, A4,  min. 45 mic, 

11 dziurek do wpięcia, otwierane od 

góry, wzmocniony pasek brzegowy z 

perforacją a'100 szt.,  

op. 96 

   

10. 

Koszulki rozszerzane A4 z 

harmonijkowym bokiem gr. 27-30 mm, 

miękkie na katalogi, otwierane od góry 

(z klapą zabezpieczającą przed 

wypadaniem), z trwałą perforacją 

umożliwiającą wygodne wpinanie do 

segregatora, wykonane z foli 

polipropylenowej (min. 170 mic.) 

10szt./op. 

op. 38 

   

11. 

Koszulki na katalogi, rozszerzane, 

miękkie, otwierane od góry (bez 

klapy), z trwałą perforacją 

umożliwiającą wygodne wpinanie do 

segregatora wykonane z folii 

polipropylenowej (min 170 mic.) 

10szt./op. 

op. 10 

   

12. 

Zakładki samoprzylepne indeksujące z 

możliwością pisania po nich, 

"błyszczące" (1 opakowanie = kartonik 

min. z 5 kolorowymi bloczkami w 

ilości min. 20 karteczek każdy kolor o 

wymiarach ok. 12x45 mm) 

op. 60 

   

13. 
Notes/bloczek samoprzylepny żółty o 

wymiarach ok. 76x76 mm, ilość kartek: 

min. 90 

szt. 180 

   

14. 
Teczka do podpisu kartonowa, oprawa 

skóropodobna, 16 kartek, kolor 

granatowy  

szt. 8 

   

15. 

Pojemnik na dokumenty A4 do 

postawienia pionowo, przezroczysty, 

plastikowy, stojący, wymiary zewn. 

(gł. x szer. x wys.): 260 x 72 x 256 mm 

 

szt. 5 

   

16. Koperta C5 biała  szt. 10 000    
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17. Koperta C6 biała  szt. 5 000    

18. Koperta B5 biała  szt. 2 000    

19. Koperta A4 biała szt. 100    

20. 

Ołówek drewniany, wykonany z 

lekkiego drewna cedrowego. 

Mocny i elastyczny grafit odporny na 

złamania, gwarantujący lekkość 

pisania. Grubość linii pisma ok. 1.00 

mm – 2.05 mm. Twardość wkładu HB. 

szt. 30 

   

21. 

Ołówek automatyczny średnica grafitu 

0,5 mm, gumowa obudowa z 

antypoślizgowym żłobieniem, 

metalowa końcówka, metalowy klips i 

gumka pod przyciskiem 

szt. 24 

   

22. 
Grafity Hi-Polymer 0,5mm do 

ołówków automatycznych, min. 12 

rysików, w op. 

op. 4 

   

23. 

Ołówek drewniany, odporny na 

złamania, z grafitem HB - grafit 

klejony na całej długości, łatwo się 

temperujący, ołówek zaostrzony z  

gumką  

szt. 130 

   

24. Linijka plastikowa 20 cm, podziałka 

nacinana i barwiona 
szt. 10 

   

25. Linijka plastikowa 30 cm, podziałka 

nacinana i barwiona 
szt. 10 

   

26. 
Temperówka pojedyncza z 

pojemnikiem na ścinki, ostrze 

metalowe 

szt. 24 

   

27. 

Gumka biała do ścierania, miękka, nie 

zawierająca szkodliwych substancji w 

tym metali ciężkich, nie pękająca, nie 

brudząca się, nie zostawiająca śladów 

ścierania, każda sztuka owinięta w 

folię, waga min. 8g 

szt. 26 
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28. 

Pudło do archiwizacji kartonowe, do 

składania, A4, grzbiet 150 mm, 

wymiary: 150x339x298mm, produkt 

bezkwasowy (pH ok. 6,5), tektury o 

gramaturze 400 gsm 

szt.  100 

   

29. 

Długopis automatyczny, obudowa 

transparentna, długość linii  pisania: 

min 2000 m, grubość linii 0,4 mm, 

niebieski kolor tuszu   

szt. 150 

   

30. 

Długopis a z wkładem niebieskim, nie 

lejący, przezroczysty korpus z 

zatyczką, długości linii pisania min. 

1000 m, grubość linii - 0,4 mm, 

końcówka M – 1mm 

szt. 130 

   

31. 

Długopis żelowy nierozmazywalny 

koloru niebieskiego, z przezroczystym 

korpusem pozwalającym kontrolować 

poziom tuszu, wymiennym wkładem o 

grubości linii pisania max. 0,3 mm i 

długością linii pisania min. 800 m 

szt. 33 

   

32. 

Długopis żelowy nierozmazywalny 

koloru czerwonego, z przezroczystym 

korpusem pozwalającym kontrolować 

poziom tuszu, wymiennym wkładem o 

grubości linii pisania max. 0,3 mm i 

długością linii pisania min. 800 m 

szt. 30 

   

33. 

Gumka recepturka, średnica ok. 120 

mm, gr. 3-4 mm, max dł. rozciągania 

ok. 70 cm, zawartość kauczuku min. 

60%, op. /1 kg 

op. 1 

   

34. 

Długopis żelowy nierozmazywalny 

koloru czarnego, z przezroczystym 

korpusem pozwalającym kontrolować 

poziom tuszu, wymiennym wkładem o 

grubości linii pisania max. 0,3 mm i 

długością linii pisania min. 800 m 

szt. 7 

   

35. 
Zakreślacz fluorescencyjny żółty 

nierozmazywalny i dużą odpornością 

na wysychanie, tusz nietoksyczny ze 

szt. 36 
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ściętą końcówką o grubości 5 mm i 

długości linii pisania min. 500 m 

36. 

Zakreślacz fluorescencyjny niebieski 

nierozmazywalny i dużą odpornością 

na wysychanie, tusz nietoksyczny ze 

ściętą końcówką o grubości 5 mm i 

długością linii pisania min. 500 m 

szt. 20 

   

37. 

Zakreślacz fluorescencyjny różowy 

nierozmazywalny i dużą odpornością 

na wysychanie, tusz nietoksyczny ze 

ściętą końcówką o grubości 5 mm i 

długością linii pisania min. 500 m 

szt. 20 

   

38. 

Markery z tuszem permanentnym 

czarny, wodoodporny, z okrągłą 

końcówką, grubość linii pisania 2 mm i 

o długości linii pisania min. 700 m 

szt. 19 

   

39. Zszywacz, grubość zszywania na 30 

kartek, na zszywki 24/6 
szt. 21 

   

40. Zszywki  miedziowe 24/6, 1000 

szt./op. 
op. 74 

   

41. 
Zszywki 24/6 pokryte powłoką 

galwaniczną zapobiegającą korozji, 

ostre końce, 1000 szt./op. 

op. 70 

   

42. Zszywacz, grubość zszywania na 15 

kartek, na zszywki Nr 10   
szt. 1 

   

43. Rozszywasz uniwersalny, metalowy z 

plastikowa obudową i funkcją blokady 
szt. 26 

   

44. Nożyczki biurowe małe (dł. 14- 15 cm) szt. 16    

45. Zszywacz elektryczny na zasilanie 

sieciowe na 20 kartek  
szt. 1 

   

46. Zszywki pasujące do zszywacza 

elektrycznego z poz. 45, 1000 szt./op. 
op. 5 

   

47. 

 

Dziurkacz metalowy, wyposażony w 

blokadę uchwytu ułatwiającą jego 

przechowywanie, ogranicznik formatu, 

szt. 5 
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pojemnik na skrawki papieru.  

Dziurkuje 25 kartek. Odległość między 

dziurkami: 80 mm. Ilość dziurek: 2. 

Średnica dziurek: 5,5 mm 

 

48. 

Przybornik na biurko, wykonany z 

metalowej siateczki z czterema 

przegródkami różnego zastosowania: 

na karteczki, na przybory piśmiennicze 

oraz drobne akcesoria biurowe, o 

wymiarach 15 x 10 x 10 cm (dł. x sz. x 

w.), kolor czarny 

szt. 10 

   

49. 

Kalkulator wyposażony w duży, 12-

pozycyjny wyświetlacz LCD. Posiada 

funkcję zaokrąglania, określania miejsc 

po przecinku oraz sumy całkowitej. 

Zasilanie: bateria + zasilanie słoneczne. 

Funkcje obliczeniowe: klasyczny 

sposób liczenia %, obliczanie marży 

MU, suma całkowita GT, zmiana 

znaku +/-, klawisz cofania, znacznik 

części tysięcznej 

Wskaźnik wykonywanego działania 

0; 1; 2; 3; 4 liczby po przecinku 

Zapis walutowy (ADD2) 

Zaokrąglanie "w górę" (UP) 

Zaokrąglanie "w dół" (CUT) 

Podwójne zero 

Wymiary: 28.5 x 151 x 159 mm 

Waga: 192g 

szt. 5 

   

50. 

Półka do przechowywania 

dokumentów od roz. A4 do C4, 

wykonana z plastiku, rozm min. szer. - 

253 mm, wys. 63 mm, głęb. 337 mm 

szt. 16 

   

51. Zszywki No 10,  1000 szt. op op. 78    

52. 

Teczka na akta osobowe, wykonana z 

kartonu pokrytego skóropodobnym 

tworzywem, grzbiet teczki 

usztywniany, wewnątrz trzy przekładki 

A, B, C, D 

szt. 10 
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53.  Gumki recepturki 80 mm, 1kg/op. op. 1    

54.  
Kosta biurowa, klejona, biała, wymiar 

ok. 85x85,  wys. min 75 mm 
szt. 40 

   

55.  

Zszywacz archiwizacyjny na 260 

kartek, antypoślizgowa podstawa 

zapewniająca stabilność pracy, 

ogranicznik głębokości papieru 

pozwalający na precyzyjne ustalenie 

miejsca zszywania 

szt. 2 

   

56.  

Etykiety foliowe na rolce, do drukarki 

termotransferowej ZEBRA ZD420, 4”, 

rozmiar etykiet 50x30 mm, liczba 

etykiet na rolce min. 1000, kolor 

etykiet - biały 

rolka 20 

   

57.  

Taśma (folia/kalka) termotransferowa 

ZEBRA ZD420, wosk-żywica, 

średnica wew. glizy- 25 mm, wymiary:  

80 mm x 300 mb  

szt. 5 

   

58.  

Teczka tekturowa B4  z gumką/rączką, 

wymiary ok. 36x25x10 cm, gr. tektury 

1,7 mm, nitowane boki z 

okleinowanymi krawędziami PP, kolor: 

granatowy, czarny, niebieski 

szt.  10 

   

59.  

Teczka tekturowa z gumką/rączką, 

wymiary ok. 32x23,5x5 cm, gr. tektury 

1,7 mm, nitowane boki z 

okleinowanymi krawędziami PP, kolor: 

niebieski, pomarańczowy, zielony, 

czerwony 

szt. 10 

   

60. 

Teczka łamana A4 na gumkę, 

wykonana z tektury 1,7 mm, nitowane 

boki z okleinowanymi krawędziami. 

Okleina Lux PCV. Wymiary w cm: 30 

x 22,5 x 10, kolor: czarny, granatowy, 

niebieski. 

szt. 10 

   

61.  

Teczka skrzydłowa A4 wykonana z 

tektury gr. 2 mm, powleczona folia PP, 

wyklejona czarną wklejką, zamykana 

na dwa mocne rzepy lub gumkę, 

szt. 10 
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grzbiet 5 cm, kolor: niebieski, żółty, 

pomarańczowy, zielony, czerwony 

62. 

Wąsy do skoroszytów wpinane do 

segregatora 25 szt./op., wymiary 

150x34 mm, dziurkowanie 60/80 mm, 

różne kolory 

op. 10 

   

63. 

Teczka A4 tekturowa, wiązana, z 

zakładkami wewnętrznymi, biała, 100 

szt./op. 

op. 10 

   

SUMA 

Suma netto 

(zł) 

……………

… 

Suma 

brutto (zł) 

……………

…. 

 

Tabela nr 2 

Część planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z realizacją „Ogólnopolskiego systemu 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej i OZE” 

 

Lp. Nazwa   artykułu biurowego 

 

j.m. 

 

ilość 

Cena 

jednostko

wa netto 

(zł) 

Wartość 

netto 

(zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1. 

Papier ksero A4 80g/m2 przeznaczony 

do dwustronnego druku kolorowego i 

czarnobiałego na drukarkach 

laserowych i atramentowych oraz do 

kopiowania, min. białość CIE 166, 500 

arkuszy/ryza  

ryza 50 

   

2. 

Segregator dźwigniowy A4, szer. 

grzbietu 75 mm, wykonany z tektury o 

grubości min. 2,1 mm i gramaturze 

tektury min. 1290g. Pokryty w folię 

polipropylenową. Wewnętrzna strona 

wyklejona papierową wyklejka w 

kolorze białym. Na grzbiecie 

wymienna etykieta.  

szt. 15 
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3. 

Segregator  A4, szer. grzbietu 50 mm, 

wykonany z tektury o grubości min. 1,9 

mm i gramaturze tektury min. 1170g. 

Pokryty w folię polipropylenową. 

Wewnętrzna strona wyklejona 

papierową wyklejka w kolorze białym. 

Na grzbiecie wymienna etykieta.  

szt. 10 

   

4. 

Koszulki groszkowe, A4,  min. 45 mic, 

11 dziurek do wpięcia, otwierane od 

góry, wzmocniony pasek brzegowy z 

perforacją a'100 szt.,  

op. 4 

   

5. 

Koszulki rozszerzane miękkie na 

katalogi, otwierane od góry (z klapą 

zabezpieczającą przed wypadaniem), z 

trwałą perforacją umożliwiającą 

wygodne wpinanie do segregatora, 

wykonane z foli polipropylenowej 

(min. 170 mic.) 10 szt./op. 

op. 2 

   

6. 
Notes samoprzylepny żółty o 

wymiarach ok. 76x76 mm, ilość kartek: 

100 

szt. 20 

   

7. 
Teczka do podpisu kartonowa, oprawa 

skóropodobna, 16 kartek, kolor 

granatowy  

szt. 2 

   

8. 

Ołówek drewniany, odporny na 

złamania, z grafitem HB - grafit 

klejony na całej długości, łatwo się 

temperujący, ołówek zaostrzony z  

gumką  

szt. 20 

   

9. 
Temperówka pojedyncza z 

pojemnikiem na ścinki, ostrze 

metalowe 

szt. 6 

   

10. 

Gumka biała do ścierania, miękka, nie 

zawierająca szkodliwych substancji w 

tym metali ciężkich, nie pękająca, nie 

brudząca się, nie zostawiająca śladów 

ścierania, każda sztuka owinięta w 

folię, waga min. 8g 

szt. 4 
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11. 

Długopis automatyczny, obudowa 

transparentna, długość linii  pisania: 

min 2000 m, grubość linii 0,4 mm, 

niebieski kolor tuszu   

szt. 10 

   

12. 

Długopis a z wkładem niebieskim, nie 

lejący, przezroczysty korpus z 

zatyczką, długości linii pisania min. 

1000 m, grubość linii - 0,4 mm, 

końcówka M – 1mm 

szt. 20 

   

13. 

Długopis żelowy nierozmazywalny 

koloru niebieskiego, z przezroczystym 

korpusem pozwalającym kontrolować 

poziom tuszu, wymiennym wkładem o 

grubości linii pisania max. 0,3 mm i 

długością linii pisania min. 800 m 

szt. 12 

   

14. 

Długopis żelowy nierozmazywalny 

koloru czarnego, z przezroczystym 

korpusem pozwalającym kontrolować 

poziom tuszu, wymiennym wkładem o 

grubości linii pisania max. 0,3 mm i 

długością linii pisania min. 800 m 

szt. 3 

   

15. 

Zakreślacz fluorescencyjny żółty 

nierozmazywalny i dużą odpornością 

na wysychanie, tusz nietoksyczny ze 

ściętą końcówką o grubości 5 mm i 

długości linii pisania min. 500 m 

szt. 4 

   

16. 

Markery z tuszem permanentnym 

czarny, wodoodporny, z okrągłą 

końcówką, grubość linii pisania 2 mm i 

o długości linii pisania min. 700 m 

szt. 1 

   

17. Zszywacz na ok 25-30 kartek szt. 4    

18. Zszywki  miedziowe 24/6, 1000 

szt./op. 
op. 6 

   

19. Zszywacz na zszywki Nr 10   szt. 4    

20. Rozszywasz uniwersalny, metalowy z 

plastikowa obudową i funkcją blokady 
szt. 4 
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21. Nożyczki biurowe małe (do 15 cm) szt. 4    

22. Zszywki No 10,  1000 szt. op op. 2    

23.  
Kosta biurowa, klejona, biała ok. 

85x85 wys. min 75 mm 
szt. 4 

   

SUMA 

Suma 

netto (zł) 

…………

…… 

Suma brutto 

(zł) 

……………

…. 

 

2. Akceptujemy określone warunki umowy zawarte w załączniku nr 4 do Zapytania 

ofertowego – Wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy na określonych w projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

3. Do oferty załączam dokument potwierdzający reprezentację (jeśli dotyczy). 

 

 

……………………………… 

podpis Wykonawcy 

lub osoby uprawnionej 


