Hurtowa Sprzedaż Kopert
Druki Art. Papiernicze Kujbida Leszek
ul. Prandoty 41, Przyprostynia, 64-360 Zbąszyń
kom. 502 688 406, e-mail: biuro@swiat-kopert.pl
tel./fax (68) 386-07-48, e-mail: zamowienia@swiat-kopert.pl

OFERTA
KOMORNICY
I. KSIĘGI PIENIEŻNE, REPERTORIA
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2005 r. – Dz. U. Nr 266, poz. 2242
Lp.

Nazwa towaru

Format

Jednostka
miary

1.

Księga pienięż na – 27 wierszy

A3

ks. 200 k.

2.

Księga pienięż na – 21 pozycji

A3

ks. 200 k.

3.

Księga pienięż na – wzó r M (Myszkó w)

A3

ks. 200 k.

4.

Księga pienięż na – wg indywidualnego
wzoru
–

A3

ks. 200 k.

5.

Księga pienięż na

A4

ks. 200 k.

6.

Repertorium KM/ GKm

A3

ks. 200 k.

7.

Repertorium KM

A4

ks. 200 k.

8.

Repertorium KMP – do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się

A3

ks. 200 k.

9.

Repertorium KMP – do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych

A4

ks. 200 k.

10.

Repertorium KMS

A3

ks. 200 k.

11.

Repertorium KMS

A4

ks. 200 k.

II. SKOROWIDZE ALFABETYCZNE STRON
12.

Skorowidz Alfabetyczny KM

A4

ks. 180 k.

13.

Skorowidz Alfabetyczny KMP

A4

ks. 180 k.

14

Skorowidz Alfabetyczny KMS

A4

ks. 180 k.

Wszystkie książki w oprawie twardej, szyte nićmi, numerowane,
narożniki metalowe, napisy tłoczone – złocone

III. INNE URZĄDZENIA EWIDENCYJNE
15

Terminarz czynnoś ci w terenie

A4

ks. 180 k.

16

Dziennik KMO

A4

ks. 200 k.

17

Księga Wydatkó w

A4

ks. 200 k.

18

Repertorium Kmn – do rejestrowania czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi

A4

ks. 200 k.

19

Wykaz Oz

A4

ks. 200 k.

20

Księga drukó w ś cisłego zarachowania – oprawa twarda

A4

ks. 100 k.

21

Księga drukó w ś cisłego zarachowania – oprawa miękka

A4

ks. 50 k.

22

Kontrolka wysłanych akt

A4

ks. 200 k.

23

Wykaz W – do ewidencjonowania spraw, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4

A4

ks. 200 k.

24

Kontrolka odpisó w skarg

A4

ks. 100 k.

– do ewidencjonowania spraw z elementem zagranicznym,
o których mowa w § 15 rozporządzenia

– na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - do ewidencjonowania
odpisów skarg doręczonych komornikowi

IV. OKŁADKI DO AKT KOMORNICZYCH (3 X BIGOWANE PO 1,5 CM,
KARTON MATOWY, JEDNOSTRONNIE BIELONY 320 G/M2)
25

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika

320 x 480 mm

sztuka

26

Okładka komornicza – z nadrukiem KM/KMS/KMP

320 x 480 mm

sztuka

27

Okładka komornicza – biała KM z kolorowym pasem lub 2
pasami /każ dy kolor ze wzornika/

320 x 480 mm

sztuka

28

Okładka komornicza – brązowa KM

320 x 480 mm

sztuka

29

Okładka komornicza – brązowa z kolorowym pasem

320 x 480 mm

sztuka

30

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika – bez nadruku

320 x 480 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

320 x 500 mm

sztuka

320 x 500 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

31
32
33
34
35
36

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika – bez nadruku
karton UD/2 420 g/m2 – okładka grubsza/sztywniejsza
Okładka komornicza – specjalny nadruk – (np. pieczątka
adresowa + nadruk KMS)
Okładka komornicza + specjalny nadruk (np. pieczątka
adresowa) + blaszka i wąs /przekładane/
Okładka komornicza KM – dowolny kolor ze wzornika +
dziurki do klipsó w archiwizacyjnych
Okładka komornicza – bez nadruku lub nadrku KM – dowolny
kolor ze wzornika + klipszy archiwizacyjne – osobno, nie wpięte
Okładka komornicza – dowlony kolor ze wzornika
+ zakładka papierowa

37

Okładka komornicza – nadruk KM + koszulka foliowa

320 x 480 mm

sztuka

38

Okładka komornicza + zakładka papierowa + koszulka foliowa

320 x 480 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

39
40
41

Okładka komornicza – bez nadruku +zakładka płó cienna
+ doklejona koperta
Okładka komornicza – bez nadruku lub nadruk KM + koszulka
foliowa + koperta C5 brązowa + zakładka papierowa
Okładka komornicza – bez nadruku lub nadruk KM + płó tno
introligatorskie + koszulka foliowa +blaszki i wąsy

V. OKŁADKI DO AKT KOMORNICZYCH – kartony matowe jednostronnie
GC-1 / 310g/m2 (3 x bigowane po 1,5 cm)
42

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika
– bez nadruku – matowe

320 x 480 mm

sztuka

43

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika
– nadruk KM lub inny – matowe

320 x 480 mm

sztuka

44

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika
+ dziurki do klipsó w – matowe

320 x 500 mm

sztuka

45

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika
– nadruk KM + pieczątka – matowe

320 x 480 mm

sztuka

46

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika – na kartonie
GC-1 / 355g g/m2 – biało-białe KM + dziurki do klipsó w – matowe

320 x 520 mm

sztuka

47

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika – na kartonie
GC-1 / 355g g/m2 – biało-białe bez nadruku + dziurki do klipsó w
– matowe

320 x 520 mm

sztuka

320 x 520 mm

sztuka

320 x 480 mm

sztuka

48

49

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika – na kartonie
GC-1 / 355g g/m2 – bez nadruku + płó tno introligatorskie
+ koszulka foliowa + blaszki i wąsy – matowe
Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika – na kartonie
GC-1 / 355g g/m2 – bez nadruku – matowe

VI. OKŁADKI DO AKT KOMORNICZYCH – kartony ślizgie jednostronnie
GD-2 / 230g/m2 (3 x bigowane po 1,5 cm)
50

Okładka komornicza – ś lizga – cienka

320 x 480 mm

sztuka

51

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika
lub biała z 1 lub 2 pasami (kolor wg wzornika)
– ś lizga – cienka

320 x 480 mm

sztuka

52

Okładka komornicza – dowolny kolor ze wzornika
lub biała z 1 lub 2 pasami (kolor wg wzornika)
+ blaszki i wąs wklejane – ś lizga – cienka

320 x 480 mm

sztuka

53

Okładka komornicza – biała lub dowolny kolor ze
wzornika + nadruk KM + pieczątka
– karton GD-2 / 400 g/m2 – ś lizga – gruba
+ blaszka i wąs + zakładka dolna poszerzona

320 x 480 mm

sztuka

WYKONUJEMY OKŁADKI – wg. dowolnych wzorów klienta (kolor, nadruk,
wpinka, inne wklejki, zakładki, itp., również okładki z cieńszego kartonu).

PRZY ZAMÓWIENIACH OKŁADEK POWYŻEJ 1.000 sztuk
jednorazowo – personalizacja GRATIS / tzn. indywidualny
nadruk Komornika jak pieczątka/.

VII. DRUKI SAMOKOPIUJĄCE (1 bloczek = 100 kartek)
54

Wykaz listó w poleconych – 20 pozycji wraz z perforacją

A4(1)

bloczek

55

Protokó ł sprzedaż y ruchomoś ci

A4(1)

bloczek

56

Protokó ł zajęcia ruchomoś ci

A4(1)

bloczek

57

Protokó ł zabezpieczenia ruchomoś ci

A4(1)

bloczek

58

Pocztowa książ ka nadawcza – książ ka zszyta z boku

200 x 210 mm

50 kartek

59

Protokó ł czynnoś ci

A4(1)

bloczek

60

Protokó ł czynnoś ci

A5(1)

bloczek

61

Przedłuż ka do protokołu

A4(1)

bloczek

62

Wezwanie do złoż enia wyjaś nień , informacji

A5(2)

bloczek

63

Kwitariusz przychodowy – klejony i szyty – numerowany (3 odcinki)

A5(1)

bloczek

VIII. DRUKI NA PAPIERZE ZWYKŁYM (1 bloczek = 100 kartek)
64

Protokó ł czynnoś ci – dwustronny

A4(2)

bloczek

65

Protokó ł czynnoś ci – dwustronny

A5(2)

bloczek

66

Protokó ł czynnoś ci – jednostronny

A5(1)

bloczek

67

Notatka służ bowa – dwustronna

A5(2)

bloczek

68

Zwrotne potwierdzenie odbioru – do wypisywania ręcznego

108x153 mm (2)

bloczek

69

Zwrotne potwierdzenie odbioru – kolorowe / jednostronne

108x153 mm (2)

bloczek

160x100 mm (2)

bloczek

108x153 mm (2)

bloczek

108x153 mm (2)

bloczek

150x120 mm (1)

bloczek

70
71
72
73

Zwrotne potwierdzenie odbioru + 2 paski
taś my klejącej na bokach ZPO – jednostronne
Potwierdzenie odbioru komputerowe – jednostronne
(do drukarek) – 140g/m2
Potwierdzenie odbioru komputerowe – jednostronne
(do drukarek) - 170 g/m2
Potwierdzenie odbioru (z perforacją i taś mą samoklejąca R/FL – do
wydruku w drukarkach) – 140 g/m2

74

Skarga na czynności komornika

A3(2)

sztuka

75

Wezwanie do uzupełnienia wniosku

A5(2)

bloczek

76

Wezwanie do złoż enia wyjaś nień , informacji

A5(2)

bloczek

77

Polecenie przelewu – 2 odcinkowe – kartka A4 – czerwone

A4(1)

100 sztuk

78

Karta rozliczeniowa - nowy wzó r, 12 pozycji

A4(1)

bloczek

79

Papier ksero do wydruku komputerowego

A4 – 80 g/m2

ryza /
500 kartek

Istnieje takż e moż liwoś ć wykonania drukó w na papierze zwykłym, lub
samokopiującym według Pań stwa wzoru.

IX. KOPERTY
80

Koperty K2 komputerowe – 80 g/m2 – bez paska klejącego

120 x 170 mm

100 sztuk

81

Koperty K2 komputerowe – 100 g/m2 – bez paska klejącego

120 x 170 mm

100 sztuk

82

Koperty K2 komputerowe – 120 g/m2 – bez paska klejącego

120 x 170 mm

100 sztuk

83

Koperty K2 HK komputerowe – 80 g/m2 – z paskiem klejącym

120 x 170 mm

100 sztuk

84

Koperty K2 HK komputerowe – 100 g/m2 – z paskiem klejącym

120 x 170 mm

100 sztuk

85

Koperty K2 HK komputerowe – 120 g/m2 – z paskiem klejącym R/FL

120 x 170 mm

100 sztuk

120 x 170 mm

100 sztuk

120 x 170 mm

100 sztuk

87

Koperty K2 HK komputerowe – 100 g/m2 z paskiem klejącym
– kolorowa klapka / jednostronnie
Koperty K2 HK komputerowe – 100 g/m2 z paskiem klejącym
– kolorowy pasek + dane kontaktowe kancelarii / jednostronnie

88

Koperty K3 – 100 g/m2 – z nadrukiem obustronnym na kopercie

120 x 170 mm

100 sztuk

89

Koperty EPO 80 HK – 80 g/m2 z paskiem klejącym FR/L

120 x 170 mm

100 sztuk

90

Koperty EPO Super Pak 100 HK – 100 g/m2 z paskiem klejącym i zagiętą klapką

120 x 170 mm

100 sztuk

91

Koperty EPO 100 HK – 100 g/m2 z paskiem klejącym

120 x 170 mm

100 sztuk

92

Koperty EPO 100 HK – 100 g/m2 z paskiem klejącym
– kolorowy pasek lub inne oznaczenie kancelarii w kolorze

120 x 170 mm

100 sztuk

93

Koperty B6 SK białe – do EPO bez potwierdzenia odbioru

125 x 176 mm

100 sztuk

94

Koperty C6 SK – bez nadruku z potwierdzeniem odbioru
do komputera (jednostronne, doklejone)

114 x 162 mm

100 sztuk

95

Koperty C6 SK samoklejące, białe bez okienka

114 x 162 mm

100 sztuk

96

Koperty C6 HK białe bez okienka – z paskiem klejącym

114 x 162 mm

100 sztuk

97

Koperty DL SK samoklejące, białe bez okienka

110 x 220 mm

100 sztuk

98

Koperty B5 HK białe – z paskiem klejącym

176 x 250 mm

100 sztuk

99

Koperty C5 HK białe – z paskiem klejącym

162 x 229 mm

100 sztuk

100 Koperty C5 HK brązowe – z paskiem klejącym

162 x 229 mm

100 sztuk

101 Koperty B4 HK białe – z paskiem klejącym

250 x 353 mm

100 sztuk

102 Koperty C4 HK brązowe – z paskiem klejącym

229 x 324 mm

100 sztuk

103 Koperty C4 HK białe – z paskiem klejącym

229 x 324 mm

100 sztuk

Koperty E4 HK brązowe – z paskiem klejącym
104 – do akt egzekucyjnych

280 x 400 mm

1 sztuka

229 x 324 x 40 mm

1 sztuka

250 x 353 x 40 mm

1 sztuka

280 x 400 x 40 mm

1 sztuka

280 x 400 mm

1 sztuka

86

Koperty C4 HK RBD brązowe – z paskiem klejącym

105 – rozszerzane boki i spó d

Koperty B4 HK RBD brązowe – z paskiem klejącym

106 – rozszerzane boki i spó d

Koperty E4 HK RBD brązowe – z paskiem klejącym

107 – rozszerzane boki i spó d

Koperty E4 HK RBD biała – z paskiem klejącym

108 – rozszerzane boki i spó d

X. INNE URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KANCELARII KOMORNICZEJ
105 Etykiety samoprzylepne – ZAJĘTO – duż e

5,0 x 10,5 cm

100 szt.

106 Etykiety samoprzylepne – ZABEZPIECZONO – duż e

5,0 x 10,5 cm

100 szt.

107 Etykiety samoprzylepne – ZABEZPIECZONO – małe

6,0 x 7,0 cm

100 szt.

108 Etykiety samoprzylepne – ZAJĘTO – małe

6,0 x 7,0 cm

100 szt.

109 Lepce papierowe do zwrotek

26 x 12 mm

rolka

210 x 297 mm

100 szt.

110 Koszulki foliowe A4
111 Blaszki i wąsy metalowe

100 szt.
KOMI /
pojemność 7 cm

op. 100
sztuk

KOMI /
pojemność 7 cm

op. 100
sztuk

114 Etykiety samoprzylepne – A4 / EMERSON
Etykiety samoprzylepne – A4 – kolorowe – 4 kolory:
115 /ZIELONE, CZERWONE, ZOŁTE, NIEBIESKIE/

210 x 297 mm

100 szt.

210 x 297 mm

100 szt.

116 Etykiety samoprzylepne – A4 / zwykłe - nacinane 7 razy z tyłu

210 x 297 mm

100 szt.

117 Etykiety samoprzylepne – EMEKO / nacinane 1 raz z tyłu

210 x 297 mm

100 szt.

118 Taś ma samoprzylepna „ZAJĘTO” – czerwona

5,0 cm/66 m

rolka

119 Taś ma samoprzylepna „KOMORNIK SĄDOWY” – czerwona

5,0 cm/66 m

rolka

112 Klips archiwizacyjny – plastikowy zaczepowy BIAŁY
NOWOŚĆ – KLIPS ARCHIWIZACYJNY – ZACZEP EKO
Materiał: polipropylen, Kolor: jasny seledynowy, Gwarancja: 5 lat

113 Green-Aspekt: wykonany z surowców w 100%
pochodzących z recyklingu

WZORNIK KOLORYSTYCZNY

2 - Brzoskwiniowy 3 - Niebieski ciemny

4 - Żółty

5 - Złoty-110

6 - Bordowy

7 - Pomarańczowy

8 - Łososiowy

9 - Czerwony

10 - Malinowy

11 - Różowy pastel

12 - Wrzosowy

13 - Fioletowy

14 - Zielony pastel

15 - Zielony ciemny

16 - Groszkowy

17 - Zgnita zieleń

18 - Oliwkowy

19 - Turkusowy

23 - Brązowy

24 - Biały/Szary

25 - Graﬁtowy

29 - Czarny

30 - Morski

31 - Żółty pastel

20 - Miętowy

26 - Ciemny brąz

21 - Niebieski pastel 22 - Niebieski ładny

27 - Granatowy

28 - Niebieski jeans

