
Załącznik nr 3 do SWZ Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Biotechnologii UWr Postępowanie nr: BZP.2710.19.2021. KB

L.P. Nazwa artykułu
Jednostka 

miary 

 Przewidywana ilość 
zakupu obejmująca 

24 m-ce

Nazwa oferowanego 
produktu / nazwa 

producenta     

Cena jednostkowa 
netto

Wartość netto                            
(kolumna nr 4 x kolumna 

nr 6)
Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Papier biurowy A4 biały 80g/m2, białość 161 wg skali białości 
CIE lub równoważnej, duża nieprzezroczystość, bezpyłowy, 
przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków 
czarno-białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność 
zapewniająca niezawodne działanie urządzeń, 1 ryza: 500 
arkuszy 

ryza 2000

2

Papier biurowy A3 biały 80g/m2, białość 161 wg skali białości 
CIE lub równoważnej , duża nieprzezroczystość, bezpyłowy, 
przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków 
czarno-białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność 
zapewniająca niezawodne działanie urządzeń, 1 ryza: 500 
arkuszy

ryza 30

3

Papier biurowy A4 biały 90g/m2, białość 169 wg skali białości 
CIE lub równoważnej , duża nieprzezroczystość, bezpyłowy, 
przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków 
czarno-białych, kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność 
zapewniająca niezawodne działanie urządzeń, 1 ryza: 500 
arkuszy 

ryza 50

4
Papier kolorowy, różne kolory (też pastelowe: żółty, 
pomarańczowy, jasnozielony, jasnoniebieski), format A4, 
80g/m2, op./250ark., do różnego rodzaju urządzeń biurowych

ryza 10

5
Koperty listowe białe C-6 SK 114x162mm, zaklejane na długim 
boku, samoklejące z paskiem, bez okienka op./1000szt

op. 2

 Opis przedmiotu Zamówienia/Arkusz kalkulacyjny

PAPIER

KOPERTY(samoklejące)
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6
Koperty listowe białe DL SK 110x220mm, zaklejane na długim 
boku, samoklejące z paskiem, bez okienka op./1000szt

op. 2

7
Koperty aktowe białe C5 HK 162x229mm, zaklejane na 
krótkim boku, samoklejące z paskiem, op./500szt

op. 5

8
Koperty aktowe białe B-5 HK 176x250mm, zaklejane na 
krótkim boku, samoklejące z paskiem

op.500sztuk 4

9
Koperty aktowe brązowe B-5 HK 176x250mm, zaklejane na 
krótkim boku, samoklejące z paskiem

op.500 sztuk 4

10
Koperty aktowe białe C4 HK 229x324mm, zaklejane na 
krótkim boku, samoklejące z paskiem, 

op.250 sztuk 8

11
Koperty aktowe brązowe C4 HK 229x324mm, zaklejane na 
krótkim boku, samoklejące z paskiem, 

op.250 sztuk 6

12
Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem, białe, samoklejące 
z paskiem, wykonana z mocnego papieru o wyższej niż zwykle 
gramaturze, format: C-4 229x324x38mm 

op.250 sztuk 6

13
Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem, brązowe, 
samoklejące z paskiem, wykonana z mocnego papieru o 
wyższej niż zwykle gramaturze, format: C-4 229x324x38mm 

op.250 sztuk 10
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14
Koperty aktowe białe B-4 HK 250x353mm, zaklejane na 
krótkim boku, samoklejące z paskiem

op.250 sztuk 5

15
Koperty aktowe brązowe B-4 HK 250x353mm, zaklejane na 
krótkim boku, samoklejące z paskiem, op./50szt

op.250 sztuk 5

16
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym - folią bąbelkową, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: D, wymiar wewnętrzny: 
ok. 180x265mm

op.10 sztuk 20

17
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym - folią bąbelkową, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: G, wymiar wewnętrzny: 
ok. 240x340mm

op.10 sztuk 20

18
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym - folią bąbelkową, 
biała samoklejąca z paskiem, format: K, wymiar wewnętrzny: 
ok. 350x470mm

op.10 sztuk 10

19
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym - folią bąbelkową, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: E, wymiar wewnętrzny: 
ok. 220x265mm

op.10 sztuk 10

20

Korektor w płynie z pędzelkiem, szybkoschnący, bez 
rozpuszczalnika, posiadający doskonałe właściwości kryjące, 
nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach, 
pojemność: 18-22ml 

szt 12

Galanteria biurowa
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21

Korektor w piórze, z wysokiej jakości metalową końcówką, 
szybkoschnący, bez rozpuszczalnika, posiadający doskonałe 
właściwości kryjące, nie pozostawia śladów i cieni na 
kserokopiach i faksach, wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie, 
pojemność: ok.10ml 

szt 20

22

Korektor w taśmie, w przezroczystej obudowie, o 
ergonomicznym kształcie, silikonowa taśma wytrzymała na 
zerwanie i wilgoć, ułatwiająca aplikację, suchy system korekcji 
umożliwiający natychmiastowe pisanie, nie pozostawia śladów i 
cieni na kserokopiach i faksach, możliwość wymiany kasety, 
szer. taśmy ok. 4,2mm, długość taśmy co najmniej 10m

szt 20

23

Marker do płyt CD, DVD, różne kolory, szybkoschnący, tusz 
odporny na wysoką temperaturę, opisy na płytach nie 
rozmywają się, grubość linii 0,5 - 1mm; długość linii pisania co 
najmniej 300m

szt 20

24

Marker olejowy, do powierzchni szorstkich, gładkich, tłustych, 
wodoodporny, nie traci koloru pod wpływem światła i 
ekstremalnych warunków atmosferycznych, okrągła końcówka, 
grubość linii pisania 0,8 - 1,2 mm, różne kolory kolory, długość 
linii pisania co najmniej 600m

szt 20

25

Marker olejowy, do powierzchni szorstkich, gładkich, tłustych, 
wodoodporny, nie traci koloru pod wpływem światła i 
ekstremalnych warunków atmosferycznych, ścięta końcówka, 
grubość linii pisania 4,8 - 8,5 mm, różne kolory kolory, długość 
linii pisania co najmniej 600m

szt 20

26

Marker do tablicy, szybkoschnący, łatwy do starcia z tablicy 
nawet po kilku dniach, nie pozostawia trwałych śladów na 
tablicy, odporny na światło, wyraźna linia, okrągła końcówka, 
grubość linii pisania 1,5 - 2,5mm, 4 podstawowe kolory , 
długość linii pisania co najmniej 600m

szt 60

27

Foliopis - marker permanentny do folii z tuszem niezmywalny, 
odpornym na działanie światła i wody, szerokość linii 0,3mm, 
do wykorzystania również na szkle, plastiku, slajdach, 
zmywalny za pomocą dowolnego alkoholu, różne kolory, 
długość linii pisania co najmniej 400m

szt 400

28

Foliopis - marker permanentny do folii z tuszem niezmywalny, 
odpornym na działanie światła i wody, szerokość linii 0,6mm, 
do wykorzystania również na szkle, plastiku, slajdach, 
zmywalny za pomocą dowolnego alkoholu, różne kolory; 
długość linii pisania co najmniej 400m

szt 100
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29

Foliopis - marker permanentny do folii z tuszem niezmywalny, 
odpornym na działanie światła i wody, szerokość linii 1,0mm, 
do wykorzystania również na szkle, plastiku, slajdach, 
zmywalny za pomocą dowolnego alkoholu, różne kolory; 
długość linii pisania co najmniej 400m

szt 100

30

Foliopis - marker permanentny do folii z tuszem niezmywalny, 
odpornym na działanie światła i wody, szerokość linii 1-3mm, 
do wykorzystania również na szkle, plastiku, slajdach, 
zmywalny za pomocą dowolnego alkoholu, różne kolory, 
długość linii pisania co najmniej 400m

szt 40

31

Marker permanentny, różne kolory, szybkoschnący, pisze po 
każdej powierzchni, linia pisania od 1-3mm okrągła końcówka, 
1-5mm ścięta końcówka, wodoodporny, tusz nie rozmazuje 
się, nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych, przyjazny 
dla środowiska - nie zawierający ksylenu , długość linii pisania 
co najmniej 500m

szt 30

32

Gąbka do tablicy suchościeralnej, wykonana z przyjemnego w 
dotyku materiału, posiada warstwę magnetyczną, co pozwala 
na przytwierdzanie do tablic, nie rysuje powierzchni tablicy, 
wymiary  100mm x50mm x2mm +/- 10%

szt 20

33

Koszulki krystaliczne A4, op./100szt., do przechowywania 
dokumentów w formacie A4, multiperforowane, pasujące do 
każdego segregatora, otwierane z góry, wykonane z folii PP co 
najmniej 50mic., antyrefleksyjne, antyelektrostatyczne, 
transparentne

op. 20

34

Koszulki krystaliczne A4, op./100szt., do przechowywania 
dokumentów w formacie A4, multiperforowane, pasujące do 
każdego segregatora, otwierane z góry, wykonane z folii PP co 
najmniej 120mic., antyrefleksyjne, antyelektrostatyczne, 
transparentne

op. 6

35

Koszulki groszkowe z miękkiej folii PP, transparentne z 
wzmocnionym brzegiem, i boczną klapą zabezpieczającą 
przechowywane dokumenty, multiperforowane, grubość folii 
100mic., format A4, opakowanie 10 sztuk

op 20

36

Koszulki groszkowe z miękkiej folii PP, transparentne z 
wzmocnionym brzegiem, i boczną klapą zabezpieczającą 
przechowywane dokumenty, multiperforowane, grubość folii 
100mic., format B4, opakowanie 10 sztuk

op 20
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37

Teczka lakierowana z gumką, wykonana z kartonu o 
gramaturze 400 g/m2, gładka, lakierowana, na dokumenty w 
formacie A4, 3 wewnętrzne skrzydła, gumka chroniąca 
zawartość przed wysunięciem, kolory: niebieski, zółty, zielony, 
pomarańczowy 

szt 1200

38

Teczka wiązana kartonowa biała, na dokumenty formatu A4, z 
kartonu 350g/m2, posiada trzy wewnętrzne klapki 
zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, teczka jest 
wyposażona w tasiemki, opakowanie 50 sztuk

op. 4

39

Teczka skrzydełkowa na rzep, na dokumenty A4, wykonana z 
utwardzanego kartonu o grubości 2 mm, pokryta ekologiczną 
folią polipropylenową, zamykana na rzepy, łączona na nity, 
szerokość grzbietu 40 mm, różne kolory

szt 20

40
Teczka lakierowana z gumką, wykonana z dwumilimetrowej 
tektury, gładka, powleczona folią PP, na dokumenty w formacie 
A4, 3 wewnętrzne skrzydła, różńe kolory

szt 20

41
Teczka z gumką, wykonana z dwumilimetrowej tektury, 
gładka, na dokumenty w formacie A4, 3 wewnętrzne skrzydła, 
szerokość grzbietu 9 cm różne kolory

szt 10

42
Teczka z gumką, wykonana z dwumilimetrowej tektury, 
gładka, na dokumenty w formacie A4, 3 wewnętrzne skrzydła, 
szerokość grzbietu 12 cm różne kolory

szt 10

43

Ofertówka krystaliczna A4, wykonana z twardej folii PP, 
dokumenty pozostają czyste, osłonięte i dobrze widoczne, 
zgrzewana w kształcie litery "L", różne kolory, grubość min. 
150 mic

szt 4

44

Ofertówka sztywna A4, wykonana z twardej folii PCV o bardzo 
wysokiej przezroczystości, dokumenty pozostają czyste, 
osłonięte i dobrze widoczne, zgrzewana w kształcie litery "L", 
grubość min. 150 mic

op. 10
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45
Etykiety samoprzylepne uniwersalne białe, współpracujące z 
drukarkami atramentowymi, laserowymi i igłowymi A4/100 
arkuszy w opakowaniu, różne rozmiary etykiet

op. 8

46

Grzbiet  6 mm do bindowania/do 25 kartek, wykonane z 
plastiku, różne kolory, opakowanie 100 szt.

op 2

47

Grzbiet  8 mm do bindowania/do 45 kartek, wykonane z 
plastiku, różne kolory, opakowanie 100 szt.

op 2

48

Grzbiet 10 mm do bindowania/do 65 kartek, wykonane z 
plastiku, różne kolory, opakowanie 100 szt.

op 2

49

Grzbiet 14 mm do bindowania/do 125 kartek, wykonane z 
plastiku, różne kolory, opakowanie 100 szt.

op 2

50

Grzbiet 22 mm do bindowania/do 210 kartek, wykonane z 
plastiku, różne kolory, opakowanie 100 szt.

op 2

51

Okładki do bindowania A4, kartonowe, 100szt. w opakowaniu - 
różne kolory

op. 8

52

Okładki do bindowania A4, folie przeźroczyste, 100szt. w 
opakowaniu

op 4
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53
Kostka klejona żółta, do notatek, klejona wzdłuż jednego 
boku, zawiera ok. 100 kartek, wymiar: 75x75

szt. 50

54
Kostka klejona kolorowa, do notatek, klejona wzdłuż jednego 
boku, zawiera ok. 400 kartek, wymiar: 76x76 mm

szt. 20

55
Kostka nieklejona, biała, w kartonowym pojemniku, 85x85x35 
mm, 900 karteczek w opakowaniu

szt. 20

56
Bloczek samoprzylepny, do notatek, mix kolorów, zawiera ok. 
250 kartek, wymiar: 50x50mm, gramatura: 75 gsm

szt. 70

57
Bloczek samoprzylepny, do notatek, jasny żółty, zawiera ok. 
240 kartek, wymiar: 50x50mm, gramatura: 70 gsm

szt. 70

58
Bloczek samoprzylepny, do notatek, jasny żółty, zawiera ok. 
100 kartek, wymiar: 76x76mm, gramatura: 70 gsm

szt. 30

59
Bloczek samoprzylepny, do notatek, jasny żółty, zawiera ok. 
100 kartek, wymiar: 101x76mm, gramatura: 70 gsm

szt. 24

60
Bloczek samoprzylepny, do notatek, jasny żółty, zawiera ok. 
100 kartek, wymiar: 127x76mm, gramatura: 70 gsm

szt. 60
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61
Bloczki samoprzylepne uzupełniające, do podajników, rózne 
kolory, 76 x 76 mm, 100 karteczek

szt. 20

62 Klej w sztyfcie, bezbarwny bezwonny zawiera PVP, nie zawiera 
kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, 
fotografii, tektury i tkanin 35 g

szt 50

63 Klej w sztyfcie, bezbarwny bezwonny zawiera PVP, nie zawiera 
kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, 
fotografii, tektury i tkanin 22 g

szt. 60

64

Kreda tradycyjna, gipsowa, miękka, małopyląca, /biała/ 6 
sztuk w opakowaniu

op. 30

65

Pinezki beczułki do tablic, kolorowe, plastikowe łebki, 
pakowane w pudełka po 200 sztuk

op 10

66

Pinezki flagi do tablic, kolorowe, plastikowe łebki, pakowane w 
pudełka po 100 sztuk

op 10

67

Segregator 2 ringowy, A4, szerokość grzbietu 42mm, 
wymienna etykieta opisowa, różne kolory

szt 40

68

Segregator 4 ringowy, A4, szerokość grzbietu 75mm, 
wymienna etykieta opisowa, różne kolory

szt. 70
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69
Segregator dżwigniowy A4 75mm z twardej tektury, wymienna 
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek chwytnych, dolna 
krawędź wzmocniona metalowym okuciem

szt. 100

70
Segregator dżwigniowy A4 50mm z twardej tektury, wymienna 
etykieta opisowa, metalowa oprawa oczek chwytnych, dolna 
krawędź wzmocniona metalowym okuciem

szt. 64

71 Pojemnik na dokumenty, czasopisma A4 stojący, składany, z 
etykietą opisową, dwustronną, oklejony wewnątrz i na 
zewnątrz folią PVC, różne kolory, szerokość 110 mm 

szt. 40

72

Spinacze biurowe trójkątne, srebrne, długość 28 mm, 
op./100szt

szt 60

73

Spinacze biurowe trójkątne, srebrne, długość 31 mm, 
op./100szt

szt 90

74

Spinacze biurowe okrągłe, srebrne, długość 33 mm, op./100szt

szt 70

75

Spinacze biurowe okrągłe, srebrne, długość 50 mm, op./100szt

szt 70

76

Spinacz biurowy w plastikowym pudełku magnetycznym, 
długość spinacza 26 mm, opakownie 100szt

szt 20
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77

Spinacz biurowy krzyżowy, srebrny, 70mm,12szt

szt 40

78 Klips biurowy, wysokiej trwałości, lakierowna na czarno 
powłoka odporna na zadrapania, szerokość 15 mm   op./12 
szt.

op 20

79 Klips biurowy, wysokiej trwałości, lakierowna na czarno 
powłoka odporna na zadrapania, szerokość 19 mm   op./12 
szt.

op 20

80 Klips biurowy, wysokiej trwałości, lakierowna na czarno 
powłoka odporna na zadrapania, szerokość 25 mm   op./12 
szt.

op 20

81 Klips biurowy, wysokiej trwałości, lakierowna na czarno 
powłoka odporna na zadrapania, szerokość 32 mm   op./12 
szt.

op 20

82 Klips biurowy, wysokiej trwałości, lakierowna na czarno 
powłoka odporna na zadrapania, szerokość 41 mm   op./12 
szt.

op 20

83 Klips biurowy, wysokiej trwałości, lakierowna na czarno 
powłoka odporna na zadrapania, szerokość 51 mm   op./12 
szt.

op 20

84
Długopis z automatycznie chowanym wkładem, na wymienne 
wkłady, tusz pigmentowy o właściwości zasychania 1 sekunda, 
można pisać po śliskim papierze, grubość linii pisania 0,35mm, 
różne kolory

szt 400
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85

Wkład do długopisu pasujący do pozycji 77, różne kolory

szt 100

86
Długopis automatyczny w obudowie plastkikowej, z 
wymiennym wkładem, tusz pigmentowy zasychający w ciągu 1 
sekundy, gumowany uchwyt i klip w kolorze tuszu, grubosć 
linii pisania ok. 0,35 mm, kolor niebieski, czarny

szt. 200

87
Długopis żelowy z szybkoschnącym tuszem wodoodpornym, 
odpornym na blaknięcie, z gumowym uchwytem, z 
wymiennym wkładem, grubość linii pisania 0,4mm, różne 
kolory

szt. 100

88

Wkład do długopisu pasujący do pozycji 80, różne kolory

op 2

89 Cienkopis uniwersalny, grubość linii pisania 0.4mm, mix 
kolorów

szt. 400

90
Zakreślacz fluorescencyjny, różne kolory, z tuszem na bazie 
wody, do pisania na wszystkich rodzajach papieru szerokość 
linii od 2 do 5mm

szt 240

91 Holdery z taśmą, sztywna osłona kart plastikowych i 
wizytówek, taśma o szerkości 8 mm, opakowanie 50 szt.

op 2

92 Holdery z klipsem, sztywna osłona kart plastikowych i 
wizytówek, opakowanie 50 szt.

op 2

93
Taśma dwustronna bardzo dobrze przylegająca do 
powierzchni, nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie, 
rozmiar 38 mm / 10m

szt 30

94 Taśma pakowa akrylowa, brązowa, przeznaczona do zaklejania 
przesyłek, klejenia folii 48 mm x 50 yd 

szt 24

95 Taśma samoprzylepna, matowa 19x33 m, szt. 60

96 Taśma samoprzylepna, przeźroczysta 19x33 m, szt 60
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97

Zeszyt A4, 96k., kratka, twarda oprawa

szt. 120

98

Zeszyt B5, 96k, kratka, miękka oprawa

szt. 120

99

Zeszyt A5 16k, kratka, miękka oprawa

szt. 40

100

Zeszyt A5 32k, kratka, miękka oprawa

szt. 40

101

Kołonotatnik B5 100k, kratka, twarda oprawa

szt. 14

102

Kołonotatnik A5 100k, kratka, miękka oprawa

szt. 14

103

Kołonotatnik A4 100k, kratka, twarda oprawa

szt. 14

104

Kołonotatnik A4 100k, kratka, miękka oprawa

szt. 14

105 Gumka ołówkowa do wymazywania, przeznaczona do 
stosowania na papierze, nie niszczy struktury papieru

szt. 60

106

Pendrive 128GB, interface: USB 3.0

szt 30

107

Pendrive 32GB, interface: USB 3.0

szt 60

108
Płyty DVD-R RW, pojemność 4,7GB, maksymalna prędkość 
zapisu: 16x; 25 sztk/opakowanie

op 6

109
Ołówek drewniany, twardość B, w lakeirowanej oprawie, 
Wymiary ołówka ok. Ø0,7x17 cm (tolerancja +/- 5%) 

szt. 100
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110
Ołówek drewniany, twardość HB, w lakeirowanej oprawie, 
Wymiary ołówka ok. Ø0,7x17 cm (tolerancja +/- 5%)

szt. 100

111

Ołówek automatyczny z metalową końcówką, z wbudowaną 
gumką, grubość grafitu 0,5mm-0,7mm

szt. 40

112
Zszywacz mini metalowy do codziennego użytku w obudowie z 
wytrzymałego plastiku, na zszywki 10/5

szt. 10

113
Zszywacz metalowy do codziennego użytku w obudowie z 
wytrzymałego plastiku , zszywanie do 30 kartek, na zszywki 
24/6

szt 24

114 Rozszywacz biurowy do różnych rodzajów zszywek 26/, 24/6, 
10/5

szt. 20

115

Tusz bezolejowy do pieczątek 30ml, różne kolory

szt. 30

116
Dziurkacz z metalową podstawą i uchwytem z niełamliwego 
plastiku, z funkcją dziurkowania do 25 kartek, odległośc 
pomiedzy dziurkami 80mm, 

szt. 20

117
Temperówka metalowa pojedyncza do ołówków

szt. 24

118
Nożyczki z ostrzem ze stali nierdzewnej, uchwyt 
ergonomiczny, miękki, odporny na pęknięcia 14-16cm

szt. 20

119 Nożyczki z ostrzem ze stali nierdzewnej, uchwyt 
ergonomiczny, miękki, odporny na pęknięcia 17-21cm

szt. 20

120
Nożyczki z ostrzem ze stali nierdzewnej, uchwyt 
ergonomiczny, miękki, odporny na pęknięcia od 22cm

szt. 20

121

Tablica korkowa 50x70, w ramie drewnianej, sprężysta 
powierzchnia nie pozostawia śladów po pinezkach

szt. 10
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122

Tablica suchościeralna - magnetyczna 45x60, rama aluminiowa 

szt. 10

123 Skoroszyt A4 z perforacją, wykonany z folii PP, przezroczysta 
prednia okładka, tylna kolorowa A4, na grzbiecie pasek do 
opisu

szt 120

124
Skoroszyt A4 z klipsem o dużej sile docisku, wykonany z folii 
PP, format A4, różne kolory

szt. 40

125
Zakładki indeksujace strzałki 45x12 mm, samoprzylepne i 
transparentne, do wielokrotnego przyklejania i odklejania, mix 
kolorów, opakowanie 5x30 sztuk

op. 80

126
Etykiety grzbietowe do segregatorów 30mm x 158mm, 
dwustronne, opakowanie 10x 5 szt.

op 40

127

Etykiety grzbietowe do segregatorów ok. 50mm x 158mm, 
dwustronne, opakowanie 10x 5 szt.

szt. 20

128 Etykiety uniwersalne, samoprzylepne, do wszytskich typów 
drukarek, różnorodne rozmiary etykiet, opakowanie 100 
arkuszy

op. 6

129 Przekładki indeksujące do segratorów A4, kartonowe, 
mozliwość wpiecia pionowo lub poziomo, różne kolory, 
opakowanie 100 sztuk

op. 10

130
linijka plastikowa 30cm, wykonana z przezroczystego 
tworzywa z podziałką

szt. 12

131
linijka 20 cm wykonana z plastikowego przezroczystego 
tworzywa z podziałką

szt. 12
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132 Pudełka archiwizacyjne z tektury falistej format  A4, szerokość 
grzbietu 100 mm

szt 100

133
Pudełka archiwizacyjne zbiorcze, obciążenie do 30kg, 
mieszczące 6 segregatorów

szt 100

134
Baterie AA- baterie alkaliczne, napięcie 1,5 V, pojemność 
baterii co najmniej 2700 mAh, wzmocniona, uszczelniona 
konstrukcja, wysoka odporność na wylewanie, wysoka 
wydajność, blister/4 sztuki 

op. 200

135
Baterie AAA – baterie alkaliczne, napiecie 1,5 V, pojemność 
baterii co najmniej 1100 mAh, wzmocniona, uszczelniona 
konstrukcja, wysoka odporność na wylewanie, wysoka 
wydajność, blister/4 sztuki 

op 200

136 Baterie CR2016 – baterie litowe, napiecie 3,0 V, wzmocniona 
konstrukcja, wysoka wydajność, rozmiar: "pastylka", blister/1 
sztuka 

szt 20

137 Baterie CR2025 – baterie litowe, napiecie 3,0 V, wzmocniona 
konstrukcja, wysoka wydajność, rozmiar: "pastylka", blister/1 
sztuka 

szt 20

138 Baterie CR2032 – baterie litowe, napiecie 3,0 V, wzmocniona 
konstrukcja, wysoka wydajność, rozmiar: "pastylka", blister/1 
sztuka 

szt 30

139
Kalkulator biurkowy  12 pozycyjny wyswietlacz, podwójna 
pamięć, klawisz cofania, zaokrąglanie wyników, okreśłanie 
miejsc po przecinku, podwójne zasilanie – bateria CR2032 + 
baterie słoneczne, klawisz zmiany znaku

szt 8

140
Akumulatorek z bateriami, AAA, 4 szt./opakowanie

szt 20

141
Akumulatorek z bateriami, AA,  4 szt./opkakowanie

szt 20
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142 Szuflada na dokumenty, wykonana z odpornego na pęknięcia i 
odkształcenia polistyrenu, możliwość ustawiania szuflad na 
sobie, format A4/C4, różńe kolory

szt 60

143 Klej sekundowy, mocny, przeźroczysty, do szybkich napraw, 
do różńego rodzaju powierzchni, odporność na niskie i wysokie 
temperatury, 4,5 g

szt 20

144
Woreczek strunowy, 100 sztuk/ opakowanie 50mm x 70mm

op 20

145
Woreczek strunowy, 100 sztuk/ opakowanie 70mm x 100mm

op 80

146
Woreczek strunowy, 100 sztuk/ opakowanie 100mm x 120mm

op 20

147
Woreczek strunowy, 100 sztuk/ opakowanie 100mm x 200mm

op 20

148
Woreczek strunowy, 100 sztuk/ opakowanie 150mm x 250mm

op 20

149
Pianka do czyszczenia obudów, powierzchni plastikowych i 
metalowych komputerów i urządzeń biurowych, nie zawiera 
alkoholu, LCD 400 ml

szt 10

150 chusteczki czyszczące do ekranów, powierzchni szklanych 
monitorów, laptopów, zapobiega gromadzeniu kurzu, 
opakowanie 100 szt.

szt 20

151 Sprężone powietrze do usuwania kurzu i pyłów z trudno 
dostepnych powierzchni/szczelin 400ml, 

szt 10

152 Zszywki wykonane z wysokiej jakości materiału, ze stali 
nierdzewnej 10/5, opakowanie 1000 sztuk

op 20

153
Zszywki wykonane z wysokiej jakości materiału, ze stali 
nierdzewnej 24/6, opakowanie 1000 sztuk

op 60

154 Zszywki wykonane z wysokiej jakości materiału, ze stali 
nierdzewnej 26/6, opakowanie 1000 sztuk

op 60

Strona 17 z 18



Załącznik nr 3 do SWZ Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Biotechnologii UWr Postępowanie nr: BZP.2710.19.2021. KB

A

B

C

D

Suma wartości netto dla stawki VAT ....%

PODSUMOWANIE 

 Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym  osoby/ób upoważnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy

Kwota VAT dla stawki  ……..%

Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%

Kwota VAT dla stawki ……..%

Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do Formularza Ofertowego  (liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYPEŁNIĆ KAŻDĄ POZYCJĘ NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA
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