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Załącznik nr 2  do PCIS/ANRP/ZO/8/2016 
 

(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

    

Powiatowego Centrum Integracji Społecznej 

w Orzechówce,  

36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326A  

(nazwa i adres Zamawiającego)  
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Część Nazwa 

II Dostawa i sprzedaż materiałów dydaktycznych do warsztatu rękodzielniczo-rzemieślniczego. 

Poz. Nazwa J.m. Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

brutto 

1 zamki kryte do spódnicy, długość 20cm, kolory: biały, 

czarny, brązowy, czerwony, granatowy, zielony, beżowy, 

niebieski ciemny, popielaty. 

Szt.   

2 sznurek sizal -  Średnica sznurka około 2 mm,  lekko 

mechaty, Kolor: jasny beż, dł.1000 metrów - 1 szpula  

(około 2,6 kg). Wymiary szpuli: wysokość około 16 cm, 

średnica około 20 cm. 

Szpula   

3 nici maszynowe 100% poliester,  dł. 5000m, kolory: biały , 

czarny po 10 szpul. Beż, szary, czerwony, zielony jasny, 

zielony ciemny, niebieski jasny, niebieski ciemny, fiolet, róż, 

brąz, grafit, rudy, żółty, granat , ecru, pomarańcz. 

Szpula   

4 taśma na wieszaczki 100% bawełna, kolor biały, czarny, szary,  

szer.0,5 cm,  

m   

5 taśma termo dwustronna do podklejania szer. 2,5 cm dł. 100m 

(rolka) . 

rolka   

6 taśma do firan monofilamentowa - żyłkowa, marszczenie 1;2,5   

szer. 25mm,  

m   

7 taśma do firan monofilamentowa-żyłkowa,  marszczenie 1;2,5   

szer. 50mm,  

m   

8 flizelina krawiecka 320-  sztywna, gramatura - 32 g/m
2 
, klej 

rozproszony, szer.90cm, kolor biały, szary, czarny  

m   

9 
firanki metrażowe (szerokości i wzory do uzgodnienia)  

m
2 

  

10 tkanina  , sukienkowe o motywach kwiatowych - żorżeta z 

lycrą, batyst wzorzysty o roślinnym wzorze, batyst 
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wiskozowo-bawełniany (w jednym kolorze: czerwony, 

zielony, niebieski) - szerokość 140 cm. 

11 tkanina na obrusy plamoodporna - 100% poliester, szer. 

160 cm, dł. 30m, kolor biały. 

m
2
   

12 tkanina na obrusy - 100% poliester (splot lnopodobny) szer. 

150cm, dł. 30m, kolor: biało-szara krata minimum 

10cmx10cm.  

m
2
   

13 tkanina na obrusy - 100% poliester (splot lnopodobny) szer. 

140 cm, dł. 30m, kolor: pasy biały, szary, ecru. 

m
2
   

14 tkanina frotte (na prześcieradła) - 80% bawełna, 20% 

poliester, szer. 160 cm, dł. 40m, kolor - różowy, niebieski, 

zielony 

m
2
   

15 bawełna pościelowa - 100% bawełna, szer. 160cm, dl. 40m, 

kolor biały 

m
2
   

16 bawełna pościelowa - 100% bawełna,  szer. 160cm, dł. 100 

m, wzorzysta: kwiaty, kropki, paski, kratka  

m
2
   

17 zamek w metrażu - (taśma suwakowa), 3mm, do pościeli + 

suwaki, 100m, kolor biały 

mb   

18 zamki kryte na 50cm kolory :  biały, czarny, czerwony, 

granatowy, beżowy, popielaty 

mb   

19 zamki kryte na 40cm kolory: biały, czarny, czerwony, 

granatowy, beżowy, popielaty 

mb   

20 zamki zwykłe metalowe (błyskawiczne) (do jeansów) 

3mm, długość 20 cm, kolory : czarny, granatowy, popielaty 

mb   

21 szpilki z kolorowymi łebkami w pudełku, dł. szpilki 38 mm 

100 szt. w opakowaniu,  

Op.   

22 szpilki z kolorowymi łebami na krążku, dł. szpilki 55 mm 

30 szt. w opakowaniu,  

Op.   

23 styropianowe kule, śr. 6 cm–30 szt. ; śr. 8 cm–20 szt. ; śr. 

10 cm–20 szt. ; śr. 12 cm. 
Szt.   

24 gumka płaska, bieliźniana, szerokość 2,5cm, czarna i biała . mb   

25 gumka płaska, bieliźniana, szerokość 8mm, biała 

 

mb   

26 mulina satynowa i cieniowana, w kolorach: biały, żółty, 

zielony jasny i ciemny, niebieski jasny i ciemny, czerwony, 

czarny, brązowy, popielaty, pomarańczowy, różowy, 

fioletowy, granatowy 

 

Szt.   

27 mulina satynowa i cieniowan, w kolorach: biały, żółty, 

zielony jasny i ciemny, niebieski jasny i ciemny, czerwony, 

czarny, brązowy, popielaty, pomarańczowy, różowy, 

fioletowy, granatowy 

 

Szt.   

28 lamówki atłasowe skośne - 16mm, zaprasowane, w 

kolorach: biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, 

mb   
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bordowy, żółty, czerwony, fioletowy, brązowy 

29 napy- 12mm, mosiądz, czarne, srebrne (po 100 sztuk) Komplet   

30 zatrzaski metalowe 9mm, 11mm, czarne i srebrne. opakowanie   

31 haftki - w kolorach (po 1 zestawie): biały, czarny, srebrny. Zestaw   

32 Nożyczki dekoracyjne - ozdobne - Plastikowe nożyczki z 

metalowym ostrzem, które można wykorzystać do 

fantazyjnego cięcia linii brzegowej kartki oraz różnych 

motywów, a także do zdobienia narożników. Wzór motywu 

na obudowie. Dł. ostrza 16 cm, 1 nożyczki= 1 wzór. 

Niewymienne ostrza. Motywy: fala, zygzak, ząbki 

Szt.   

34 dziurkacze  

- ozdobne wys. motywu 1,6 cm – motywy: śnieżynka, 

gwiazda, kwiat, listek  wys. motywu 2,5 cm – motywy: 

stokrotka, śnieżynka, gwiazda 

- brzegowe, dł. motywu 4,5 cm – wzór : koronka, diamenty, 

niezapominajka 

- narożne, śr. 2,5 cm, wzór: diament, stokrotka,  listki 

Szt.   

35 Stożek styropianowy: wys. 15cm i śr. podstawy 6,5cm. – 

20 szt. , wys. 20 cm i śr. podstawy 9 cm  
Szt.   

36 Bałwan styropianowy – wym. średnica 5,3 ; 6,7  wysokość 

11,5 cm  
Szt.   

37 Dzwonek styropianowy – wym. 65 mm x 65 mm  Szt.   

38 Gwiazdka styropianowa wys. 12cm. Szt.   

39 styropianowe jajka, wys. 5,5 cm – 30 szt. ; wys. 8 cm – 20 

szt ; wys. 10 cm  

Szt,   

40 obręcz styropianowa, śr. 15 cm  Szt.   

41 styropianowa choinka o wymiarach: wys.: 13cm, szer.: 

13cm, grub.: 5,5cm. 

Szt.   

42 markery kolorowe permanentne na bazie alkoholu, 

szybkoschnące, nierozmazujący, nietoksyczny, ścięta 

końcówka, grubość linii pisania 3,7 - 55 mm. 

Szt.   

43 flamastry dwustronne z cienką i grubszą końcówką. 

Końcówka gruba –śr. 4,5mm ; końcówka cienka – śr. 2mm. 12 

kolorów w opakowaniu.  

Opakowanie   

44 kredki świecowe szkolne 12 kredek w opakowaniu. Opakowanie   

45 szkatułki do decoupage drewniane, sklejki niemalowane – 

wymiary 16 x 16 x 6 cm;  

16 x 22 x 8 cm; 8 x 5 x 5cm. 

Szt.   

46 kostka papierowa biała nieklejona, wymiary 83 x 83 x 35 

mm.  

Szt.   

47 kostka papierowa kolorowa nieklejona, wymiary 83 x 83 x 

35mm. Kolory pastelowe i intensywne 

Szt.   

48 zawieszki – haczyki do styropianu, średnica oczka 7 mm, 

średnica korony 14 mm, dł. całkowita ok. 3cm. Kolor złoty 

Opakowanie   
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i srebrny. 

49 zawieszki złote i srebrne wkręcane (sprężynki) do 

styropianu, średnica oczka ok.10mm, dł. zawieszki 3 cm, 

Opakowanie   

50 szpilki krawieckie – dł. 26mm 50g,  10 x 50g w 

opakowaniu. 

Opakowanie   

51 szpilki krawieckie – dł. 14mm, 50g, 10 x 50g w 

opakowaniu.  

Opakowanie   

52 bloki techniczne z białymi kartkami A3, gramatura 150g/m. Szt.   

53 bloki techniczne z kolorowymi kartkami A3,  gramatura 

150g/m.  

Szt.   

54 brokat sypki (pyłek) dekoracyjny, tubka  lub solniczka 80g 

z dozownikiem. Kolory: złoty, srebrny, biały, miedziany, 

niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, 

turkusowy.  

Tubka   

55 sztuczny śnieg w sprayu śnieżnobiały w puszcze, poj. 

350ml,  

Szt.   

56 wstążka marszczona papierowa sztywna, wymiary: 7 cm x 

10 m, waga jednej wstążki ok. 70g.  

Kolory: Biały, czerwony, pomarańczowy, zielony, 

kremowy,  fioletowo – kremowy.  

Szt.   

57 drucik florystyczny giętki, wyrobowy, malowany zielony, 

w kartoniku – dł. 40 cm, pakowane po 1kg. Grubość 

drucika: 0,6mm ; 1,0 mm  i 1,6mm.  

Opakowanie   

58 piórka dekoracyjne w torebce. Opakowanie 10 – 12g.  

Kolory: biały, żółty, zielony jasny i ciemny, czerwony, 

niebieski.  

Opakowanie   

59 Bristol-  gramatura 150g/m, wymiary 70 cm x 100 cm, 

kolor: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, 

niebieski, fioletowy, brązowy, czarny.  

Szt.   

60 Zestaw pędzli szkolnych - trwałe, mocno przytwierdzone 

włosie, dwa rodzaje włosia: twarde i miękkie, okrągłe i 

płaskie, rozmiary: 2 (okrągły), 4 (okrągły), 6 (okrągły), 8 

(płaski), 10 (okrągły), 12 (płaski),  

Opakowanie   

61 pędzle nylonowe - Zestaw pędzli nylonowych, płaskich w 

rozmiarach 4 (ok. 5 mm szerokości), 8 (ok. 7 mm szer.) i 12 

(ok. 10 mm szer.)   

Zestaw   

62 serwetki do decoupage- rozm. 33 x 33 cm. Kolor: biało-

czarna ornament – 10 szt., kwiat na białym tle – 15 szt., 

kropki, kratki, paski – 10 szt. 

Szt.   

63 specjalistyczny klej do decoupage 3 w 1 (klej, podkład, 

lakier) poj. 236 ml. 

Szt.   

64 klej błyskawiczny do plastiku, metalu, tkanin, 2 ml  

 

Szt.   

65 klej biurowy w sztyfcie, bezbarwny, zmywalny, 22g  Szt.   
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66 klej introligatorski w tubce z aplikatorem, poj ok. 45g. 

Przezroczysty i elastyczny po wyschnięciu.  

Szt.   

67 farby akrylowe w tubkach o poj. 125 ml. Kolory pastelowe: 

biały, beżowy, pudrowy róż, turkusowy.  

Szt.   

68 klej do pistoletu na gorąco, śr. 11 mm, 2 kg  Szt.   

69 Pistolet stosowany do klejenia klejem termotopliwym. 

Wykorzystywany w modelarstwie, przy pracach 

dekoracyjnych, klejeniu tektury, drewna, tkaniny, tworzyw 

sztucznych.  

Napięcie zasilania 100 – 230 V,  moc ok. 80 W. Średnica 

wkładu klejowego 11 x 11,5 mm. 

Szt.   

70 bibuła kolorowa karbowana-  Gramatura: 30-

35g/m2.Wymiary bibuły: ok. 200cm x50cm. Kolory: biały, 

żółty, beżowy, pomarańczowy, czerwony, różowy, 

fioletowy, liliowy, zielony jasny, zielony ciemny, błękitny, 

niebieski, brązowy, czarny, turkusowy, szary.   

guziki pościelowe - średnica 17mm, kolor biały.  

Szt.   

71 bibuła kolorowa gładka w rolce, 30 arkuszy w różnym 

kolorze. Rolka o wym. 76cm x 50cm .  

Rolka   

72 włoska krepina – rolka o wymiarach 50 cm x 250 cm, 

gramatura 180 g/m² Kolory: pomarańczowy, żółty, 

malinowy, błękitny, zielony, jasny zielony, czerwony, 

biały, jasny róż, beż, wrzos, kremowy.  

Rolka   

73 wstążka atłasowa – szer. 25mm, dł.27m . Kolory: biały, 

ecru, złoty, srebrny, beżowy,  żółty, pomarańczowy, 

czerwony, pudrowy róż, ciemny różowy, fioletowy, czarny, 

zielony jasny, zielony ciemny, niebieski, turkusowy, 

brązowy, zieleń  morska, szary, grafitowy.  

Rolka   

74 wstążka atłasowa – szer. 5mm, dł. 32m Kolory: biały, ecru, 

złoty, srebrny, beżowy,  żółty, pomarańczowy, czerwony, 

pudrowy róż, ciemny różowy, fioletowy, czarny, zielony 

jasny, zielony ciemny, niebieski, turkusowy, brązowy, 

zieleń  morska, szary, grafitowy.  

Rolka   

75 ozdoby pasmanteryjne na sztuki – atłasowe różyczki, 100% 

poliester, Kolory: białe, ecru, różowe, czerwone, niebieskie, 

turkusowe, fioletowe, zielone, szare. Szer. 10 mm  

i szer. 15 mm. 

100 sztuk   

76 pasmanteria ozdobna w metrażu, aplikacje w taśmie: 

bałwan biały, choinka zielona, mikołaj czerwony, śnieżynki 

białe i niebieskie, gwiazdki złote i srebrne, kurczaczki 

żółte, obrączki złote i srebrne, listki zielone, kwiatuszki 

żółte, czerwone, niebieskie, białe..  

mb   

77 cyrkonie – dżety samoprzylepne. Szer. 3 mm, 4mm, 6mm 

w arkuszach. Kolory: przezroczysty, czerwony, różowy, 

zielony, niebieski, turkusowy, złoty, opalizujący beż.  

Arkusz   
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78 koraliki, perełki – szer. 6 mm, 50 gram w opakowaniu. 

Kolory: Biały, beżowy, czerwony, zielony, niebieski, 

różowy, fioletowy, czarny, ecru, złoty.  

Opakowanie   

79 cekiny łamane sześciokątne szer. 6 mm, 12 gram w 

opakowaniu. Kolory: Srebrny, złoty, miedziany, żółty, 

pomarańczowy, czerwony, pudrowy róż, ciemny róż, 

błękitny, ciemny niebieski, grafitowy, zielony jasny, 

zielony ciemny, fioletowy, turkusowy, biały, brązowy 

Opakowanie   

80 guziki (do spódnic, spodni) średnica 12mm dwie dziurki, w 

kolorach: biały, czarny, czerwony, zielony, niebieski jasny, 

brązowy, beżowy, popielaty 

Szt.   

81 guziki (do bluzek) -  średnica 15mm, dwie dziurki, na 

stopce,  w kolorach: biały, czarny, czerwony, zielony, 

niebieski jasny, popielaty. 

Szt.   

82 Tkanina denim-48% bawełna, 48% poliester, 4% elastyn, 140-
150czm, elastyczny, matowy, kolor: niebieski, beżowy, 
zielony, czerwony, czarny. 

mb   

   

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. dnia ………………. 2016 roku. 

 

 

 
……………..………………………………. 

                                                                                                        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 

    podpis pełnomocnika wykonawców) 

 

 

 

 
 

 


