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Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych 

pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn

liczby jednostek  miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako 

cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  
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Pakiet Nr 7  -  Etykiety

1.

Etykiety termiczne do drukowania bez folii, do drukarek  

barkodowych: Zebra S4M, Zebra GK420d, Zebra 

2746E, kolor biały, rozmiar etykiet: szerokość 32 mm, 

wysokość 20 mm, w rolce po 1500 sztuk; z trwałym 

klejem, przeznaczone do klejenia na suchych i 

czystych powierzchniach, możliwe do zastosowania na 

powierzchniach lekko chropowatych i zakrzywionych

rolka 600

2.

Etykiety termiczne do drukowania bez folii, do drukarek  

barkodowych: Zebra S4M, Zebra GK420d,Zebra 

2746E, kolor  jasnożółty (nie brudący, tj. nie 

pozostawiający śladu koloru nawet przy potarciu ręką), 

rozmiar etykiet: szerokość 32 mm, wysokość 20 mm, 

w rolce po 1500 sztuk; z trwałym klejem,  

przeznaczone do klejenia na suchych i czystych 

powierzchniach, możliwe do zastosowania na 

powierzchniach lekko chropowatych i zakrzywionych

rolka 110

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
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3.

Etykiety termiczne do drukowania bez  folii, do 

drukarek  barkodowych: Zebra S4M, Zebra GK420d, 

Zebra  2746E kolor jasnozielony (nie brudący, tj. nie 

pozostawiający śladu koloru nawet przy potarciu ręką), 

rozmiar etykiet: szerokość 32 mm, wysokość 20 mm, 

w rolce po 1500 sztuk; z trwałym klejem, przeznaczone 

do klejenia na suchych i czystych powierzchniach, 

możliwe do zastosowania na powierzchniach lekko 

chropowatych i zakrzywionych

rolka 50

4.

Taśma winylowa matowa do drukarek DYMO Label 

Manager 220P, kolor żółty, wymiary: szerokość 9 mm, 

długość 5,5 m; z trwałym klejem, przeznaczona do 

opisu kabli i zaokrąglonych powierzchni 

sztuka 1

5.

Taśma winylowa matowa do drukarek DYMO Label 

Manager 220P, kolor biały, wymiary: szerokość 9 mm, 

długość 5,5 m; z trwałym klejem, przeznaczona do 

opisu kabli i zaokrąglonych powierzchni 

sztuka 1

6.

Taśma do drukarki etykiet  Dymo LABEL Manager 

160, w kasetce, żółta taśma, czarny nadruk, wymiary: 

szerokość 12 mm, długość 7 m; do opisu płaskich 

gładkich i równych powierzchni, wodoodporna, nie 

tracąca swoich właściwości w temparaturze co 

najmniej od -18
0
C do +90

0
C

sztuka 5

Razem Pakiet Nr 1
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Pakiet Nr 2  -  Taśmy i etykiety do drukarki Zebra P4T
TM

1.

Taśma termotransferowa żywiczna do drukarki Zebra 

P4T
TM

, szerokość taśmy 110 mm, długość 30 m, 
 
film 

bazowy polyester; kolor czarny; zadruk odporny na: 

pocieranie, wilgoć, zadrapania, temparaturę co 

najmniej od -18
0
C do +90

0
C, chemikalia

rolka 5

2.

Etykiety z folii M-0017 do drukarki Zebra P4T
TM

, kolor 

biały, do zadruku metodą termotransferową, wymiary 

etykiety: szerokość 5 cm, wysokość 3 cm, w rolkach po 

500 sztuk; odporne na: wilgoć, zadrapania, 

temparaturę co najmniej od -18
0
C do +90

0
C, 

chemikalia; przeznaczone do klejenia na sztywnych i 

półsztywnych powierzchniach, z klejem akrylowym - 

nie dającym możliwości odklejenia etykiety (przy próbie 

zerwania etykieta pęka i kruszy się na drobne kawałki)

rolka 5

Razem Pakiet Nr 2

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


