FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 3 - DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

Lp.

1.

1.

2.

3.

Przedmiot zamówienia

2.
3.
Bindownica z pojemnikiem na ścinki, jednorazowo dziurkuje max. 26
arkuszy papieru, posiada system 21 noży, oprawia dokumenty o objętości
format A4
do 510 kartek formatu A4, rodzaj grzbietu - plastik, wzmocniony
mechanizm bindujący, dźwignia do dziurkowania i osobna dźwignia do
otwierania grzbietów
Bindownica z pojemnikiem na ścinki, max dziurkuje 20 arkuszy papieru,
oprawia dokumety o objętości do 300 kartek formatu A4, rodzaj grzbietu format A4
plastik, prowadnica krawędziowa zapewniająca wyśrodkowanie
dokumentu, metalowy mechanizm
Gilotyna - trymer do papieru A4 jednorazowe cięcie do 10 arkuszy, ostrze
tnące zabezpieczone plastikowa osłona, posiada przeźroczystą listwę
wymiary:
dociskową, możliwość cięcia A3 po krótszym boku, tnie kartki A4,
445x190x70mm, długość
gumowe antypoślizgowe nóżki, cięcie w obu kierunkach, metalowy blat z
cięcia 320 mm
oznaczeniami formatów papieru oraz kątów cięcia, na blacie skala w cm i
calach

4.

Gilotyna do papieru, cięcie jednorazowo do 30 kartek, długość cięcia 360
mm, wyposażona w system automatycznego docisku papieru, osłona
zapewniająca bezpieczeństwo pracy, na blacie roboczym standardowe
szablony formatów, ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia

5.

Kalkulator biurowy - 12 pozycyjny wyświetlacz (odchylany), cofanie
ostatnio wprowadzonej pozycji, obliczenia podatkowe, klawisz
podwójnego zera, podwójne zasilanie, plastikowe klawisze, podwójna
pamięć, kalkulator biurowy typu Citizen SDC-368 lub równoważny

6.

7.

8.

Format / Wymiary

blat 440 x 300 [mm]

Kalkulator biurowy - 12 pozycyjny wyświetlacz, klawisz cofania, klawisz
zmiany znaku, obliczanie marzy MU, obliczanie procentu, pamięć
obliczeń, suma końcowa GT, system podwójnego zasilania, plastikowe
klawisze, określanie miejsc po przecinku, kalkulator biurowy typu Citizen
SDC- 444S lub równoważny
Kalkulator z drukarką, dwu kolorowy wydruk, obliczenia podatkowe,
duży, dwunastopozycyjny wyświetlacz LCD, podwójna pamięć, zasilanie
sieciowe, szerokość papieru 58 mm
Laminator, laminacja na zimno i na gorąco , krótki czas nagrzewania - 60
sekund, na zalaminowanie dokumentu A4 30 sekund (prędkość 600
mm/min), system 4 wałków, panel sterowania – przycisk włączenia,
sygnalizacja laminacji na ciepło i na zimno oraz funkcja cofania,
automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli nie było używane przez 30 minut,
technologia niskiej temperatury obudowy

maks. szerokość
laminowanego
dokumentu: 320 mm
(A3), maksymalna
grubość folii
laminacyjnej: 175 mik

Cena
Jednostka Zamawiana
jednostko
miary
ilość
wa brutto

Wartość
łączna
brutto
(kol. 5 x
kol. 6)

4.

5.

6.

7.

szt.

1

611,48

611,48

szt.

1

428,95

428,95

szt.

1

143,42

143,42

szt.

1

677,98

677,98

szt.

15

45,82

687,30

szt.

2

27,71

55,42

szt.

2

268,66

537,32

szt.

1

899,62

899,62

Produkt równoważny
(Wypełnia Wykonawca tylko w przypadku
oferowania produktu równoważnego należy podać
nazwę produktu, nazwę producenta oraz opis
techniczny oferowanego produktu
równoważnego)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niszczarka szerokość cięcia 4x44 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 3, ilość
jednorazowo ciętych kartek A4 - 15 arkuszy, kruszenie płyt, cięcie kart
plastikowych, cięcie zszywek i małych spinaczy, osobna szczelina do ciecia
poj. kosza 28 l, wymiary:
płyt i kart plastikowych, automatyczny start/stop, funkcja cofania, sygnał
610 x 368 x 250 mm,
świetl otwarte drzwi/wyjęty kosz, optyczny wskaźnik napełnienia worka,
szerokość wejścia 240
silnik przystosowany do pracy ciągłej, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
mm
zabezpieczenie przed przeciążeniem, diody informujące o włączeniu
niszczarki, przepełnieniu kosza, przeciążenia, przegrzania, pojemnik
wyjmowany, obudowa na kółkach
Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru, niszczy dokumenty ze
spinaczami i zszywkami oraz karty kredytowe, posiada kontrolki
sygnalizujące otwarcie drzwiczek, zacięcie papieru, zapełnienie pojemnika
oraz chłodzenie silnika, okienko umożliwia sprawdzenie, czy wszystkie
arkusze zostały pocięte, szczelina wejściowa nie mniejsza niż 225mm,
wysuwany kosz i automatyczne wyłączenie przy wyjętym koszu, opcja
szybkiego, łatwego podawania małych ilości papieru, niszczarka typu
Rexel Auto+ 100 lub produkt równoważny
Niszczarka z koszem jednorazowo niszczy 18 kartek, niszcząca
dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, płyty CD/DVD, blokada
przed przypadkowym uruchomieniem, funkcja cofania, wyjmowany kosz
z okienkiem pokazującym poziom zapełnienia
Niszczarka z koszem jednorazowo niszczy do 10 kartek, niszcząca
dokumenty z małymi zszywkami, spinaczami oraz płyty CD/DVD, czujnik
bezpieczeństwa, funkcja cofania
Niszczarka z koszem typu Fellows 450 M lub równoważny , niszcząca
dokumenty ze zszywkami, małymi spinaczami, płyty CD, blokada przed
przypadkowym uruchomieniem, funkcja cofania, wyjmowany kosz z
okienkiem pokazującym poziom zapełnienia
Nitownica podręczna, jednogłowicowa oczkownica biurowa do trwałego
łączenia dokumentów, praca składa się z dwóch etapów: 1 przedziurkowanie dokumentu, 2 - znitowanie dokumentu po uprzednim
założeniu nitu w odpowiednim miejscu, wydajność 2-30 arkuszy, średnica
otworu 4,8 mm, regulowany margines dziurkowania, głębokość robocza
regulowana 10-15,2 mm
Podnóżek biurowy typu Microban Office Suites lub równoważny, płynna
regulacja kata nachylenia i wysokości, powierzchnia podnóżka zawiera
antybakteryjną powłokę Microban
Wskaźnik laserowy do prezentacji P2, przewijanie slajdów w .ppt, laser
czerwony o zasięgu 100 m, technologia plug&play - działa zaraz po
podłączeniu do komputera przez port USB, kształt dlugopisu z klipsem,
odbiornik chowany w pilocie, lub produkt równoważny

szt.

1

847,47

847,47

poj. kosza 26 l, niszczy
do 100 arkuszy, kolor
czarny

szt.

3

1 172,25

3 516,75

poj. kosza 34 l, szerokość
wejścia 230 [mm]

szt.

2

847,47

1 694,94

poj. kosza 23 l, szerokość
wejścia 220 [mm]

szt.

1

456,33

456,33

poj. kosza 22 l, szerokość
wejścia 230 [mm]

szt.

1

456,33

456,33

wymiary urządzenia:
14,3x6x13,4 mm

szt.

1

297,27

297,27

szt.

1

53,46

53,46

szt.

1

102,90

102,90

RAZEM

11 466,94

Rexel Auto+ 130X

X

