
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2018 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA :
W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano 

produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

Pakiet  nr 1 – Materiały biurowe
Lp Nazwa Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Wartość brutto Stawka
VAT

Nr katalogowy 

1. Zeszyt A4 – 96kartk.- miękka oprawa  w kratkę szt 150

2. Zeszyt A4 – 96kartk. – twarda oprawa w kratkę szt 150

3. Zeszyt A5 -  96kartk.- miękka oprawa w kratkę szt 150

4. Zeszyt A5 – 96kartk. – twarda oprawa w kratkę szt 150
5. Papier ksero A4 (op.500szt), Gramatura 80g/m2

Białość – CIE 136 ISO 9001,  ISO 14001
ryz 2400

6. Papier ksero A5 (op.500szt), Gramatura 80g/m2

Białość – CIE 136 ISO 9001, ISO 14001
ryz. 600

7. Papier kancelaryjny A3 w kratkę (op. – 500szt) ryz 5
8. Papier ksero A3 (op. 500sztuk),  Gramatura 80g/m2

Białość – CIE 136 ISO 9001,   ISO 14001
ryz 10

9. Kalka maszynowa (czarna) A4   (op. 25 sztuk) op 5
10. Teczka biurowa wiązana

(wykonana z kartonu 350g/m2 )
szt  1 500

11. Teczka biurowa wiązana
(wykonana z PCV)

szt 800

12. Skoroszyt sztywny zawieszany do segregatora z PCV szt 1 000
13. Segregator powlekany  A4 z dźwignią

 (szer. grzbietu 80mm)
szt 700

14. Segregator  powlekany  A5 z dźwignią
 (szer. grzbietu 70mm)

szt 50

15. Koszulki plastikowe – format A4 (op. 100szt) op 350
16. Ofertówki – format A4 (op.25szt) op 5
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17. Koperty listowe białe - format C6    (op. 1000 szt) op 25
18. Koperty listowe białe –

 format A4     (op. 250 szt)
op 10

19. Koperty – format B5 –szare               (op. 500szt) op 65
20. Koperty rozszerzane RHK format B4 białe szt 500
21. Koperty RTG – 27x45cm szt 500
22. Spinacze biurowe małe                       (op. 100 szt) op 500
23. Spinacze biurowe duże                       (op. 100 szt) op 60
24. Zszywki 24/6                                    (op. 1000 szt) op 800
25. Tusz do pieczątek 25ml –   różne kolory szt 200
26. Taśma do maszyny liczącej - rolka szer.   5,6-5,7cm szt 20
27. Taśma do maszyny liczącej – rolka szer.  5,6-5,7cm 

(termoczuła)
szt 550

28. Taśma do maszyny liczącej – rolka szer.ok. 11 cm  
(termoczuła)

szt 150

29. Klej biurowy w sztyfcie  ok.20g szt 300

30. Korektor pisak poj. min.  12ml szt 70
31. Papier do faxu 

szer. 210 mm x 15m
szt 16

32. Kostka biała klejona a’350 kartek wym. ok.90 x 77 x 35 szt 50
33. Kostka kolorowa, klejona, samoprzylepna

 75mm x 75mm - 100kartek
szt 100

34. Długopis żelowy wymienny wkład R-100
(niebieski/czerwony, zielony)

szt 1 500

35. Długopis z końcówką piszącą długopisu o średnicy 0,7mm, 
grubość linii pisania to 0,33mm. Tusz na bazie oleju, trwały, 
wodoodporny, szybkoschnący, gwarantujący płynność 
pisania  (niebieski, czerwony, zielony)

szt 1 500

36. Papier wizytówkowy                            (op. 25szt) op. 2
37. Marker szybkoschnący, bezzapachowy, nie blaknący 

atrament, wododporny z okrągłą końcówką, grubość linii: 
2mm, kolor czarny

szt 1 000

38. Marker suchy – do tablic suchościeralnych szt 100
39. Ołówki zwykłe szt 100
40. Gumki szt 50
41. Zszywacz biurowy (typ zszywek 24/6) – do 25 kartek szt 45
42. Dziurkacz biurowy z prowadnicą szt 10
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(do 25 kartek)
43. Nożyczki biurowe szt 50

44. Taśmy biurowe, przeźroczyste, klejące  24mm x 20m szt 1000
45. Taśma pakowa – brązowa    (48mm x 60m) szt 120
46. Półka przeźroczysta na dokumenty

 
szt 200

47. Szpilki do tablicy korkowej (kołeczki) op 10
48. Identyfikator na smyczy szt 300

49. Identyfikator szt 200

50. Klip – deska A4  zamykana, powlekana, zmywalna szt 100

51. Klip – deska A4  powlekana, zmywalna szt 150

52. Rozszywasz szt 50

53. Skorowidz  A4 szt 20

54. Zakreślacz (różne kolory) szt 200

55. Skorowidz 1/3  A4 szt 20

56. Kalendarz książkowy format A5   ‘’TEWO” 
(1 dzień na 1 stronie w twardej oprawie)

szt 80

57. Kalendarz książkowy format A4   ‘’TEWO” 
(1 dzień na 1 stronie w twardej oprawie)

szt 40

58. Zszywki 23/6        6mm  15stron,         (op. 1000szt) op 50
59. Zszywki 23/8        8mm  30stron,         (op. 1000szt) op 100
60. Zszywki 23/10    10mm  50stron,         (op. 1000szt) op 50
61. Zszywki 23/13    13mm  80stron,         (op. 1000szt) op 50
62. Marker olejny biały i czerwony szt 20

63. Koperty A5  ”bąbelkowe” zabezpieczające 
przesyłkę przed uszkodzeniem 

szt 150

64. Koperty A4  ”bąbelkowe” zabezpieczające 
przesyłkę przed uszkodzeniem

szt 150

65. Papier A4 – różne kolory ark 2 000
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66. Papier A4 – samoklejący (z rozcięciem w połowie 
ułatwiającym odklejanie)

ark     100

67. PAPIER A4  - etykiety do naklejania na koperty 70 x 37 
(opakowanie - 100szt) 

opak 1

68. Taśma dwustronnie klejąca rolka 10

69. Papier do kasy fiskalnej  28mm rolka 150

70. Blok do FLIPCHARTÓW 100cm x 65cm, 20 kart w bloku szt 60
R-m;

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

              ........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
   wraz z pieczątką imienną)

Ocena użytkowa dotyczy poz. 13,14,30,34,35,37,41,42,56,57
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Pakiet nr  2 – AKCESORIA KOMPUTEROWE
Lp Nazwa Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Stawka
VAT

Nr katalogowy 

1 Płyta CD-R 700 MB /  min 32x do nadruku 
(pakowane w tubach po 25,50, lub 100szt.)

szt 20 000

2 Koperta na w/w płyty CD 
z okienkiem foliowym min. 10cm

szt 20 000

3 Opakowanie SLIM na w/w płyty CD szt 6 000

4 Mysz ze scrolem – wtyk PS/2   Optyczna
dł. przewodu min. 1,5m

szt 2

5 Mysz ze scrolem – USB Optyczna 
dł. przewodu min. 1,5m

szt 30

6 Klawiatura / Samsung 1900/ wtyk USB
 dł. przewodu min. 1,8m

szt 30

7 Klawiatura / Samsung 1900/ wtyk PS/2 
dł. przewodu min. 1,5m

szt 2

8 Karta sieciowa 10/100 PCI szt 10

9 Zasilacz ATX   min. 420W certyfikat 80 PLUS szt 20

10 Wentylator do obudowy 120mm szt 10

11 Końcówka  RJ45 cat 5e szt 300

12 Kabel UTP cat. 5E (opakowanie – bęben 305m) DRUT opak 2

13 Przedłużacz do USB dł. ok. 2m szt 10

14 Przedłużacz PS/2 szt 2
15 Listwa zasilająca 5 gniazd sieciowych z bolcem 

uziemiającym 5m, sygnalizacja zasilania, podświetlany 
wyłącznik, bezpiecznik automatyczny, niepalna obudowa, 
możliwość montażu na ścianie 

szt 30

16 Karta sieciowa 10/100 PCI-EXPRESS szt 5
17 Przełącznik sieciowy 10/100/1000   8-portowy szt 15

18 Pamięć RAM DDR3 1333 Mhz  4GB szt 50
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19 Łącznik kabla internetowego RJ-45 szt 20

20 Podkładka pod mysz, wielkość min 200 mm x 200mm spód
antypoślizgowy

szt 5

21 Przełącznik sieciowy 10/100/1000 16-portowy do montażu 
w szafie RACK 19”

szt 3

22 Opaski zaciskowe kablowe 100mm x 2,5mm - opak. 100szt opak 5

23 Opaski zaciskowe kablowe 150mm x 2,5mm - opak 100szt opak 5

24 Opaski zaciskowe kablowe 200mm x 2,5mm - opak 100szt opak 5

25 Opaski zaciskowe kablowe 250mm x 3,5mm - opak 100szt opak 5

26 Kabel USB typ A-B, dł. 1,8m szt 20

27 Kabel USB typ A-B, dł.   3m szt 5

28 Klawiatura bezprzewodowa z blokiem numerycznym, z 
odbiornikiem umożliwiającym podłączenie innych 
urządzeń

szt 5

29 Mysz bezprzewodowa ze scrolem, z odbiornikiem 
umożliwiającym podłączenie innych urządzeń

szt 5

30 Kabel sieciowy RJ45, dł. 1m Cat.5e szt 50

31 Kontroler USB PCI-E, 4 porty USB zewnętrzne szt 5

32 Karta graficzna PCI-E, dwa wyjścia obrazu w tym jedno 
D-SUB, ilość pamięci GDDR5 min 2GB, wydajność w 
PassMark G3D Mark min. 2000pkt

szt 5

33 Przejściówka DVI (F) – HDMI (M) szt 5

34 Płyty DVD+R  16x opakowanie 25 lub50szt. 
Ze specyfikacją +RW-AllianceZgodność

szt 150

Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
........................................................

   (podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli

   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet 3 – Płyny do zmywarek SILANOS

Lp Nazwa towaru jm Ilość Producent/
Nazwa handlowa

produktu oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Profesjonalny preparat do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych
Właściwości fizykochemiczne : wygląd – płyn bezbarwny pH (1% roztwór)  ok. 12,8 gęstość (20O C)  ok. 1,32g/cm3

-
opakowanie   12-14kg kg 180

2 Profesjonalny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
Właściwości fizykochemiczne : wygląd – płyn bezbarwny pH (1% roztwór)  ok. 3,0 gęstość (20O C)  ok. 1,03g/cm3

-
opakowanie  10-12 kg kg 80

Razem;

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie 
„nazwa towaru”

…........................................ dnia, ….....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet  nr 4  – Telefony i akcesoria telefoniczne 
Lp Nazwa Producent/

Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Stawka
VAT

Nr katalogowy 

1 Końcówka R/11  6P4C szt 100
2 Przewód telefoniczny YTKSY 2x2x0,5 drut

 opakow. 100m
opak 1

3 Rozgałęźnik kabla telefonicznego RJ11 szt 5
4 Telefon stacjonarny bezprzewodowy, książka 

telefoniczna na min. 80 numerów, czas rozmów min. 
16 godzin, czas czuwania min. 180 godzin, menu w 
języku polskim, CLIP. Podświetlany wyświetlacz o 
wielkości min 1,4”

szt 20

5 Gniazdko telefoniczne natynkowe, podwójne  szt 20
6 Telefon stacjonarny przewodowy, wyświetlacz, 

identyfikacja numeru przychodzącego CLIP, 
możliwość montażu na ścianie, możliwość zmiany 
melodii dzwonka wraz z regulacją głośności (min. 3 
poziomy), możliwość zmiany głośności słuchawki 
(min. 3 poziomy), zasilanie z linii telefonicznej

szt 5

R-m;

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet 5 – Akcesoria do sprzątania 

Lp Nazwa towaru jm Ilość Producent/
Nazwa handlowa

produktu oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Mop bawełniany typ. RASANT szt 300
2 Drążek aluminiowy szt 20
3 Uchwyt do mopa szt 20
4 Ścierka 4-kolory typ. VILEDA

 (czerwony, żółty, niebieski, zielony)
szt  1 000

5 Ścierka żółta w rolce  typ VILEDA
 dł 5 lub 10m

metr 100

6 Prasa do wyżymania
 (kompatybilna z wózkami firmy ECOLAB)

szt 4

7 Prasa do wyżymania
 (kompatybilna  z wózkami firmy SPLAST)

szt 1

8 Rękawice gospodarcze z latexu szt 300
Razem;

Poz.1-5 -  próbki do testowania – ocena wartości użytkowej

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie 
„nazwa towaru”

…........................................ dnia, ….....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 6 –  Proszki do prania 

Lp Nazwa towaru jm Ilość Producent/
Nazwa handlowa

produktu oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Preparat do dezynfekcji bielizny szpitalnej-operacyjnej w 
procesie prania wyrobów włókienniczych   - zakres 
działania B,Tbc,F,V w czasie max. 15 min. i temperaturze 
60 stopni C   do dezynfekcji wszystkich tekstyli , nadaje się
do prania i wybielania.  (op. od 10 do 20 kg)

kg 1 680

2 Profesjonalny bezfosforanowy środek piorący 
przeznaczony do prania wstępnego i zasadniczego  - zakres 
działania B,Tbc,F,V w czasie max. 15 min. i temperaturze 
60 stopni C , do prania wszystkich rodzajów włókien 
bawełnianych i mieszanek z włóknami syntetycznymi, do 
prania bielizny białej i trwale barwionej  (op. - od 10 do 
15kg)

kg 4 500

3 Preparat dezynfekujący i piorący do bielizny szpitalnej-
operacyjnej w procesie prania wyrobów włókienniczych , 
środek  bez chloru i fosforanów, do prania tkanin białych i 
trwale barwionych  zakres działania B, Tbc, F, V w czasie 
max 20 min i temperaturze 65 stopni C, do wybielania  i 
usuwa plam – nie niszczący tkanin  (op. - od 10 do 15kg)

kg 540

Razem;

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”
…........................................ dnia, …....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

   wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 7 –  NISZCZARKI  BIUROWE
Lp Nazwa towaru jm Ilość Producent/

Nazwa handlowa
produktu oferowanego

Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
Brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT

Wartość brutto Nr katalogowy 

1 Niszczarka przybiurkowa cross-cut. System paskowo-
odcinkowy zapewnia  stopień tajności i kilkakrotnie 
mniejszą objętość ścinków. Niszczy  płyty CD. 

SZCZELINA PODAWCZA dla papieru: min. 225 mm

System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut) Szerokość 
ścinka: min. 4 x 40 mm

 ilość niszczonych kartek co najmniej : 7  (80 g/m²)

Pojemność kosza na ścinki: min..20 litrów

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA ( NORMA DIN 66399) • 
kategoria P: P-4 • kategoria Tx: Tx-4 • kategoria Ex: Ex-3

 PARAMETRY

• niszczy płyty CD

• odporna na zszywki biurowe

• automatyczny START/STOP

• automatyczne wyłączenie

• rewers : ręczny          waga brutto: max 6kg

GWARANCJA

• gwarancja na urządzenie w tym   na noże tnące min. 2 lata

Dane do  papieru :min. 70 g/m²

Szt. 46

Razem;

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”
…........................................ dnia, …....................................

........................................................
   (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

   wraz z pieczątką imienną)
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