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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy 

 
Dotyczy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy 
Cisek                 
               w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty 

 Zamawiający wymaga, by dostarczone materiały papiernicze były nowe, nieużywane. 
Wskazane poniżej wymagania stanowią minimalne wymaganie Zamawiającego. Jeżeli w 
opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazanie 
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy. Niżej 
wyspecyfikowany sprzęt Wykonawca musi dostarczyć zgodnie z zamówieniem do: 
 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku,   
ul. Planetorza 21, 47-253 Cisek 

2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach,  
Ul. Szkolna 98A, Łany, 47-253 Cisek 
 

Wraz z dostawą Wykonawca zapewni wniesienie materiałów do miejsc dostawy.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Część III Materiały papiernicze 
 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Planetorza w Cisku 

Lp.  
Nazwa 

pomocy 
Opis 

Ilość 

sztuk / 

zestawów 

 

Cena 

 

Wartość 

1. 
Papier ksero 

biały 

Ryza papieru formatu A4, 500 arkuszy, 

gramatura 80 g/m2, kolor biały 
18 

  

2. 
Papier ksero 

kolorowy 

Ryza papieru formatu A4, 500 arkuszy, 

miks 5 kolorów pastelowych, z każdego 

po 100 arkuszy.  

6 

  

3. Mazaki 

Zestaw mazaków z trwałą i odporną 

końcówką. Wentylowane zatyczki 

zapobiegają zadławieniu się przez 

dziecko. Bezpieczny tusz na bazie 

wody, łatwo usuwalny ze skóry przy 

użyciu wody i mydła. 12 szt.  Kolory: 

żółty, pomarańczowy, czerwony, 

różowy, fioletowy, jasnoniebieski, 

ciemno niebieski, jasno zielony, 

ciemnozielony, szary, brązowy, czarny 

30 

  

4. 
Marker do 

tablicy 

Zestaw markerów do tablicy 

suchościeralnej, tusz na bazie alkoholu, 

łatwy do usunięcia z tablicy, 

zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, 

4 sztuki w kolorach: czarny, niebieski, 

czerwony, zielony. 

6 
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5. 
Marker 

permanentny 

Marker permanentny , tusz na bazie 

alkoholu, miks kolorów: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony.  

24 

  

6. Kredki 

Zestaw klasowy kredek składający się z 

60 szt., w minimum 10 różnych 

kolorach (żółty, zielony, niebieski, 

pomarańczowy, czerwony, różowy, 

fioletowy, brązowy, czarny, 

kremowy/brzoskwiniowy), długość 

min.: 15 cm, średnica min.: 10 mm, 

opakowanie kartonowe lub plastikowe. 

6 

  

7. Klej Klej w sztyfcie, min. 8 g 30   

8. Nożyczki 

Nożyczki szkolne, min. 16 cm długości, 

osłonki na palce z tworzywa 

sztucznego. 

12 

  

9. Papier pakowy 

Papier pakowy, w kolorze szarym, 

arkusz o min. wymiarach 100 cm x 120 

cm.  

180 

  

10. Brystol 

Brystol formatu A2, gramatura min. 

180 g/m2  - maks. 250 g/m2, miks 

kolorów. 

120 

  

11. Taśma klejąca 
Taśma klejąca transparentna, szer. 48 

mm, długość min. 50 m.  
6 

  

12. Dziennik zajęć  

Dziennik zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych dla szkół, format: A4, 

ilość stron: 34, miękka oprawa, zgodny 

z wymogami dokumentacji zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli. 

6 

  

 
 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach 

 

Lp.  
Nazwa 

pomocy 
Opis 

Ilość 

sztuk / 

zestawów 

 

Cena 

 

Wartość 

1. 
Papier ksero 

biały 

Ryza papieru formatu A4, 500 arkuszy, 

gramatura 80 g/m2, kolor biały 
21 

  

2. 
Papier ksero 

kolorowy 

Ryza papieru formatu A4, 500 arkuszy, 

miks 5 kolorów pastelowych, z każdego 

po 100 arkuszy.  

7 

  

3. Mazaki 

Zestaw mazaków z trwałą i odporną 

końcówką. Wentylowane zatyczki 

zapobiegają zadławieniu się przez 

dziecko. Bezpieczny tusz na bazie 

wody, łatwo usuwalny ze skóry przy 

użyciu wody i mydła. 12 szt.  Kolory: 

żółty, pomarańczowy, czerwony, 

różowy, fioletowy, jasnoniebieski, 

ciemno niebieski, jasno zielony, 

ciemnozielony, szary, brązowy, czarny 

35 
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4. 
Marker do 

tablicy 

Zestaw markerów do tablicy 

suchościeralnej, tusz na bazie alkoholu, 

łatwy do usunięcia z tablicy, 

zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, 

4 sztuki w kolorach: czarny, niebieski, 

czerwony, zielony. 

7 

  

5. 
Marker 

permanentny 

Marker permanentny , tusz na bazie 

alkoholu, miks kolorów: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony.  

28 

  

6. Kredki 

Zestaw klasowy kredek składający się z 

60 szt., w minimum 10 różnych 

kolorach (żółty, zielony, niebieski, 

pomarańczowy, czerwony, różowy, 

fioletowy, brązowy, czarny, 

kremowy/brzoskwiniowy), długość 

min.: 15 cm, średnica min.: 10 mm, 

opakowanie kartonowe lub plastikowe. 

7 

  

7. Klej Klej w sztyfcie, min. 8 g 35   

8. Nożyczki 

Nożyczki szkolne, min. 16 cm długości, 

osłonki na palce z tworzywa 

sztucznego. 

14 

  

9. Papier pakowy 

Papier pakowy, w kolorze szarym, 

arkusz o min. wymiarach 100 cm x 120 

cm.  

210 

  

10. Brystol 

Brystol formatu A2, gramatura min. 

180 g/m2  - maks. 250 g/m2, miks 

kolorów. 

140 

  

11. Taśma klejąca 
Taśma klejąca transparentna, szer. 48 

mm, długość min. 50 m.  
7 

  

12. Dziennik zajęć  

Dziennik zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych dla szkół, format: A4, 

ilość stron: 34, miękka oprawa, zgodny 

z wymogami dokumentacji zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli. 

7 

  

 


