
 Tabela zawierająca rodzaj, szacunkową ilość, cenę jednostkową netto i brutto poszczególnych tonerów, bębnów i tuszy, planowanych do zakupu przez Zamawiającego w 2020r. oraz łączną wartość netto i brutto. 
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L.P. Nazwa artykułu

Zaproponowane 

przez Wykonawcę 

materiały zamienne - 

marka, typ, model 

itp. - tylko tam gdzie 

pusta komórka; 

proszę wskazać 

produkt)

Jednostka 
miary 

Przewidyw
ana ilość 
w okresie 
trwania 
umowy

Cena 
jednostkowa  

NETTO 
towaru

Łączna wartość 
NETTO -            

(D razy E)

Cena 
jednostkowa  

BRUTTO 
towaru

Łączna wartość 
BRUTTO-              (D 

razy G)

1.
tusz do plotera HP DESIGNJET T520 (CZ129A) CZARNY                                                   
38 ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 6

2.
tusz do plotera HP DESIGNJET T520 (CZ130A) CYAN                                                        
29 ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 4

3.
tusz do plotera HP DESIGNJET T520 (CZ131A) MAGENTA                                               
29 ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 4

4.
tusz do plotera HP DESIGNJET T520 (CZ132A) YELLOW                                                   
29 ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 4

5.

                                                                                                                                                       
tusz do plotera OCE TDS450 (25001843) BLACK                                           
wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

op. (2 szt. x 
450 g) 2

6.
tusz do plotera HP DESINGJET Z5400 MK (CN635A) MATTE BLACK 722 MBK 
300ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

7.
tusz do plotera HP DESINGJET Z5400 (C9449A) BLACK                                                    
130ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

8.
tusz do plotera HP DESINGJET Z5400 LG70 (C9451A) SZARY                                   
130ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

9.
tusz do plotera HP DESINGJET Z5400 (C9452A) CYAN                                                       
130ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

10.
tusz do plotera HP DESINGJET Z5400 (C9453A) MAGENTA                                         
130ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

11.
tusz do plotera HP DESINGJET Z5400 (C9454A) YELLOW                                            
130ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

12.
toner do kserokopiarki DEVELOP INEO 287 (TN323)                                                    
23000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 8



13.
toner do kserokopiarki DEVELOP INEO 223 (TN217)                                                      
17500 str.wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 15 1str.

14.
toner do kserokopiarki DEVELOP INEO +227 (TN221K) CZARNY                            
24000str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

15.
toner do kserokopiarki DEVELOP INEO +227 (TN221C) CYAN                                 
21000str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

16.
toner do kserokopiarki DEVELOP INEO +227 (TN221M) MAGENTA                       
21000str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

17.
toner do kserokopiarki DEVELOP INEO +227 (TN221Y) YELLOW                            
21000str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

18.
toner do kserokopiarki KONIKA MINOLTA BIZHUB 163 (TN114)
22000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

op. (2 szt. x 
413 g) 2

19.
toner do kserokopiarki KONIKA MINOLTA BIZHUB 223 (TN217)
25000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

20.
toner do kserokopiarki SHARP MX-2310U (MX-23GTBA) CZARNY                              
18000 str. wyprodukowany przez producentaurządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

21.
toner do kserokopiarki SHARP MX-2310U (MX-23GTCA) CYAN                                  
10000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

22.
toner do kserokopiarki SHARP MX-2310U (MX-23GTMA) MAGENTA                        
10000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

23.
toner do kserokopiarki SHARP MX-2310U (MX-23GTYA) YELLOW                             
10000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

24.
toner do kserokopiarki do SHARP MX 2630 (MX60GTBA) CZARNY                            
40000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

25.
toner do kserokopiarki do SHARP MX 2630 (MX60GTCA) CYAN                                 
24000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

26.
toner do kserokopiarki do SHARP MX 2630 (MX60GTMA) MAGENTA                        
24000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

27.
toner do kserokopiarki do SHARP MX 2630 (MX60GTYA) YELLOW                            
24000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2



28.
toner do kserokopiarki SHARP AR-5623D (MX-235GT)
16000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

29.
toner do kserokopiarki SHARP AR-M276 (AR270T)
25000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2 2str.

30.
toner do Lexmark T650n (T650H11E) CZARNY
25000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

31.

                                                                                                                                                 
toner do Philips MFD 6135d (PFA 831)
1000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

32. Toner do OKI B431 (44574802)
 7000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 15

33. Bęben światłoczuły do OKI B431 (44574302)
 25000 str.wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 15

34. Toner do OKI B432 (45807106)
 7000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 130

35. Bęben światłoczuły do OKI B432 (44574302)
25000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 30

36.
toner do HP 1010, 1012, 1015,1020, 1022 (Q2612A)
2000 str. fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieprefabrykowany

PRISM szt. 8

37.
toner do COLOR LASERJET PRO CP1025 (CE310A) CZARNY                                      
1200 str., wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

38.
toner do COLOR LASERJET PRO CP1025 (CE311A) CYAN                                            
1000 str., wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

39.
toner do COLOR LASERJET PRO CP1025 (CE312A) YELLOW                                     
1000 str., wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

40.
toner do COLOR LASERJET PRO CP1025  (CE313A) MAGENTA                                 
1000 str., wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

41.
toner do COLOR LASERJET PRO CP5225n (CE740A) CZARNY                                    
7000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 4

42.
toner do COLOR LASERJET PRO CP5225n (CE741A) CYAN                                        
7300 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 4



43.
toner do COLOR LASERJET PRO CP5225n (CE742A) YELLOW                                        
7300 str., wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 4

44.
toner do COLOR LASERJET PRO CP5225n (CE743A) MAGENTA                              
7300str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 4

45.
toner do COLOR LASERJET PRO M254dw- 203X, (CF540X) BLACK                           
3200 str.wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3 3str.

46.
toner do COLOR LASERJET PRO M254dw- 203X, (CF541X) CYAN                              
2500 str.wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

47.
toner do COLOR LASERJET PRO M254dw- 203X, (CF542X) YELLOW                         
2500 str.wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

48.
toner do COLOR LASERJET PRO M254dw- 203X, (CF543X) MAGENTA                     
2500 str.wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 3

49.
toner do HP LASER JET ENTERPRISE M506 (CF287XC)  87X  CZARNY                    
18000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 10

50.
toner do HP LASER JET ENTERPRISE M600 M602dn (CE390A)
10000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 5

51.
toner do HP LASER JET ENTERPRISE M607- (CF237A)                                               
11000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia 

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 5

52.
toner do HP LASER JET PRO 400 M402dw, M426fdn (CF226X)                                      
9000 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 30

53.
toner do HP LASER JET PRO MFP M130FW (CF217A)                                                    
1600 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

54.
toner do HP P1102 (CE285A)
1600 str.fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieprefabrykowany

JetWorld szt. 6

55.
toner do HP P1606dn, 1536dnf MFP (CE278A)
2100 str. fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieprefabrykowany

JetWorld szt. 100

56.
toner do HP P2015dn (Q7553X)
7000 str.  fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieprefabrykowany

Prism szt. 4

57.
toner do HP P2050dn, P2055dn (CE505X)
6500 str. fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieprefabrykowany

Prism szt. 15



58.
toner do HP P4250 (Q5249A)
20000 str. fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieprefabrykowany

Jetworld szt. 15

59.
toner do HP PRO 200 M201dw (CF283X)
2200 str.  fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieprefabrykowany Prism szt. 40

60.
tusz do COLOR HP OFFICEJET 7500A, 920XL, (CD972AE) CYAN                                   
700 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

61.
tusz do COLOR HP OFFICEJET 7500A, 920XL, (CD973AE) MAGENTA                           
700 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2 4str.

62.
tusz do COLOR HP OFFICEJET 7500A, 920 XL, (CD974AE) YELLOW                            
700 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

63.
tusz do COLOR HP OFFICEJET 7500A, 920XL, (CD975AE) BLACK                              
1200 str. wyprodukowany przez producenta urządzenia

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

64.
tusz do HP DESK JET F4280 HP 300XL  CZARNY
12 ml, wyprodukowany przez producenta urządzenia 

Zamawiający nie 

dopuszcza 

zamiennika tego 

produktu

szt. 2

OGÓŁEM 
WARTOŚĆ 
NETTO:

OGÓŁEM 
WARTOŚĆ 
BRUTTO:



5str.


