
Lp. Przedmiot zamówienia 
Format / 

Wymiary
Gramatura

Jednostka 

miary

Zamawiana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość łączna 

brutto 

(kol. 6 x kol. 7)

Produkt równoważny 

(Wypełnia Wykonawca tylko  w 

przypadku oferowania produktu 

równoważnego należy podać 

nazwę produktu, nazwę 

producenta oraz opis techniczny 

oferowanego produktu 

równoważnego)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.
Dyplom złoto, wysokiej jakości papier do wydruku 

dyplomów, podziękowań itp. 
A4 170 g/m2

op. ( 25 

ark. w op.)
10 13,47 134,70

2. Dyplomy, karty okolicznościowe z ramką ozdobną A4 250g/m2
op. (20 

ark.w op.)
10 14,88 148,80

3.

Papier  typu Emerson lub równoważny, komputerowy 

wielowarstwowy wyprodukowany  z papieru 

samokopiującego,  zdolność kopiowania papieru, 

służący do produkcji składanki komputerowej

150x12", 

nadruk

liczba        

warstw 2 

ilość 

składanek  

900

11 55,69 612,59

4.

Papier fotograficzny typu Everyday photo lub 

równoważny,  zapewnia błyskawiczne wysychanie 

druku błyszczący, gruby, trwały papier 

A4,    

210x297m

m

200g/m2
op. (25 ark. 

w op.)
9 22,73 204,57

5.

Papier fotograficzny typu Everyday Photo lub 

równoważny, błyskawiczne wysychanie druku, 

błyszczący, gruby, trwały papier 

A4, 

210x297 

mm

200 g/m2
op. (25 ark. 

w op.)
7 22,73 159,11

6.

Papier korespondencyjny, ozdobny dwustronnie z 

delikatnym tłoczeniem, faktura - klasycznie 

żeberkowany, do drukarek laserowych i 

atramentowych, typu Laid lub równoważny 

A4, biały, 

kremowy
120g/m2

op. (50 szt. 

w op.)
8 16,58 132,64

7.

Papier korespondencyjny, do druku np. zaproszeń, 

kartek okolicznościowych, ozdobny dwustronnie 

metalizowany, do drukarek laserowych i 

atramentowych typu Millenium lub równoważny 

A4, biały, 

kremowy
100g/m2

op.( 50 szt.   

w op.)
4 13,47 53,88

8.

Papier korespondencyjny,  ozdobny dwustronnie z 

delikatnym tłoczeniem, typu Aquarello lub 

równoważny 

A4, biały, 

kremowy
100g/m2

op.( 90 ark. 

w op.)
6 13,47 80,82

9.

Papier korespondencyjny, ozdobny matowy tłoczony o 

fakturze papieru czerpanego, do wydruku zaproszeń, 

dyplomów, kart okolicznościowych, z możliwością 

drukwania drukarką laserową i atramentową

A4, biały, 

kremowy
230g/m2

ryza (20 

ark. w  op.)
6 13,47 80,82

10. Papier kredowy, biały, matowy A4 170g/m2
op. (20 

ark.w op.)
4 18,94 75,76

11.

Papier samoprzylepny, w różnych kolorach, 

przeznaczony do kartek, zaproszeń, bilecików, itp.
A4, różne 

kolory 

op.(20 ark. 

w op.)
4 3,11 12,44

12.

Papier satynowy, nadający się do kolorowego i 

atramentowego druku laserowego oraz do kopiowania, 

paier typu Colotech lub rownoważny 

A4 120g/m2

ryza (500 

ark.  w 

ryzie)

6 32,23 193,38

13.

Papier kolorowy uniwersalny do kopiarek, drukarek 

atramentowych i laserowych,mix 5 kolorów np.: 

niebieski, zółty, pomarańczowy, czerwony, zielony

A4 80g/m2

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

5 25,66 128,30
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14.

Papier kolorowy uniwersalny do kopiarek, drukarek 

atramentowych i laserowych,mix 5 kolorów np.: 

niebieski, zółty, pomarańczowy, czerwony, zielony

A4 120g/m2

ryza (250 

ark. w 

ryzie)

5 30,41 152,05

15.

Papier typu Navigator Universal lub równoważny, 

doskonała homogeniczna struktura,  najwyższa jakość 

podczas kopiowania dwustronnego (duplex) - białość 

CIE 169

A4 80g/m2

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

20 17,40 348,00

16.

Papier typu Pol Color Laser lub równoważny, gładka 

powierzchnia, oznaczona unikalnym znakiem Rainbow 

Quality, zapewnia żywe,  zadruku jedno  i dwustronny, 

intensywne barwy, wysoka sztywność i doskonała 

struktura arkusza - białość CIE 168

A4 200g/m2

ryza (250 

ark. w 

ryzie)

10 29,41 294,10

17.

Papier typu Pol Color Laser lub równoważny, gładka 

powierzchnia, oznaczona unikalnym znakiem Rainbow 

Quality, zapewnia żywe,  zadruku jedno  i dwustronny, 

intensywne barwy, wysoka sztywność i doskonała 

struktura arkusza - białość CIE 168

A4 160g/m2

ryza (250 

ark. w 

ryzie)

16 22,46 359,36

18.

Papier typu Pol Color Laser lub równoważny, gładka 

powierzchnia, oznaczona unikalnym znakiem Rainbow 

Quality, zapewnia żywe,  zadruku jedno  i dwustronny, 

intensywne barwy, wysoka sztywność i doskonała 

struktura arkusza - białość CIE 168

A4 120g/m2

ryza (250 

ark. w 

ryzie)

20 16,70 334,00

19.

Papier typu POLJet  lub równoważny, zapewnia 

błyskawiczne wysychanie druku (technologia ColorLok), 

sztywny, do zadruku jedno  i dwustronicowego, 

czarnego i kolorowego, wysoka białość - CIE 166

A3 80g/m2 

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

20 29,02 580,40

20.

Papier typu POLJet  lub równoważny, zapewnia 

błyskawiczne wysychanie druku (technologia ColorLok), 

sztywny, do zadruku jedno  i dwustronicowego, 

czarnego i kolorowego, wysoka białość - CIE 166

A4 90g/m2 

ryza (250 

ark. w 

ryzie)

300 10,58 3 174,00

21.

Papier typu POLJet  lub równoważny, zapewnia 

błyskawiczne wysychanie druku (technologia ColorLok), 

sztywny, do zadruku jedno  i dwustronicowego, 

czarnego i kolorowego, wysoka białość - CIE 166

A4 80g/m2

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

1300 14,08 18 304,00

22.

Papier typu POLlux  lub równoważny, zapewnia 

błyskawiczne wysychanie druku (technologia ColorLok), 

sztywny, do zadruku jedno  i dwustronicowego, 

czarnego i kolorowego, wysoka białość - CIE 161

A3 80g/m2

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

16 28,01 448,16

23.

Papier typu POLlux lub równoważny, zapewnia 

błyskawiczne wysychanie druku (technologia ColorLok), 

sztywny, do zadruku jedno  i dwustronicowego, 

czarnego i kolorowego, wysoka białość - CIE 161

A4 80g/m2 

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

1300 13,67 17 771,00

24.

Papier typu POLSpeed  lub równoważny, zapewnia 

błyskawiczne wysychanie druku (technologia ColorLok), 

sztywny, do zadruku jedno  i dwustronicowego, białość - 

CIE 153

A4 80g/m2

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

400 13,57 5 428,00

25.

Papier typu POLSpeed  lub równoważny, zapewnia 

błyskawiczne wysychanie druku (technologia ColorLok), 

sztywny, do zadruku jedno  i dwustronicowego, białość - 

CIE 153

A3 80g/m2

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

30 27,81 834,30



26.

Papier typu Zoom Image lub równoważny, bezdrzewny, 

zapewnia błyskawiczne wysychanie druku (technologia 

ColorLok), sztywny, do zadruku jedno  i 

dwustronicowego, czarnego i kolorowego, bardzo 

wysoka białość - CIE 168

A4 80g/m2

ryza (500 

ark. w 

ryzie)

60 16,52 991,20

51 036,38 XRAZEM


