
Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia
Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego towaru      

Typ/producent/marka oferowanego towaru          

Jednostka 

wyceny

Liczba 

jednostek 

Cena jednostkowa 

netto
Stawka VAT

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość netto

Wartośc podatku 

VAT
Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(5 x 6) (9x 7) (9 + 10)

1 Antyrama

antyrama o wymiarach 40 cm x 60 cm, wykonana z plexi, plecy z

płyty HDF , z zamocowanymi hakami zarówno w pionie jak i

poziomie, boki pokryte białą farbą, 8 klipsów mocujących,

dociskających tworzywo do płyty 

szt. 10

2 Antyrama

antyrama o wymiarach 100 cm x 70 cm, wykonana z plexi, plecy z

płyty HDF , z zamocowanymi hakami zarówno w pionie jak i

poziomie, boki pokryte białą farbą, 14 klipsów mocujących,

dociskających tworzywo do płyty 

szt. 10

3 Atrament 
atrament do pióra wiecznego Pelikan, poj. 30 ml, w kolorach:

niebieski, czarny
szt. 20

4 Atrament 
atrament do pióra wiecznego Waterman, poj. 50 ml, w kolorach:

niebieski, czarny
szt. 15

5 Arkusz spisu z natury
arkusz spisu z natury, uniwersalny, format A4, pionowy,

samokopiujący, w bloczku 50 arkuszy
bl. 50

6 Bibuła karbowana w rolkach
bibuła w rolkach, marszczona, karbowanie 60%, szer. 50 cm x dł.

250 cm, gramatura 32g/m²,  (różne kolory)
rolka 60

7
Blok biurowy z perforacją 

A4/80

blok biurowy w kratkę, format A4, liczba kartek 80, szyty i klejony

po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek,

przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki

umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie

ułatwiające odginanie okładki

szt. 190

8
Blok biurowy z perforacją 

A5/80

blok biurowy w kratkę, format A5, liczba kartek 80, szyty i klejony

po krótszym boku,szyty i klejony po krótszym boku,

mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki

wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie

kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki

szt. 20

9 Blok rysunkowy 

blok rysunkowy biały, format A4, liczba kartek 20, przód i tył

okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym

boku, gramatura 90 g/m²

szt. 40

10 Blok techniczny 

blok techniczny biały, format A4, liczba kartek 10, przód i tył

okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym

boku, gramatura 180 g/m²

szt. 120

11 Bolce do dziurkacza
bolce do dziurkacza archiwizacyjnego HP 2 - dł. bolca 56mm,

średnica dziurkująca - 6mm
szt. 4

12 Brulion A4
brulion w kratkę,format A4, liczba kartek 96, zszywany, okładka

laminowana, grzbiet wzmocniony, gramatura 55 g/m²
szt. 250

13 Brulion B5
brulion w kratkę, format A5, liczba kartek 96, zszywany, okładka

laminowana, grzbiet wzmocniony, gramatura 55 g/m²
szt. 120

14 Brystol B1 biały
brystol biały, format B1, o wymiarach 707×1000mm, gramatura

250 g/m²  
szt. 50
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15 Brystol B1 kolorowy
brystol kolorowy, format B1, o wymiarach 707×1000mm,

gramatura 250 g/m², (różne kolory)
szt. 80

16
Chusteczki czyszczące do 

ekranów

chusteczki nasączone preparatem bezalkoholowym, przeznaczone

do czyszczenia ekranów, monitorów TFT/LCD, antystatyczne,

szybkoschnące, w tubie 100 szt.

op. 190

17 Cienkopis 

cienkopis, ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie tusz,

obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal,

skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, w różnych kolorach:

niebieski,czarny, czerwony, zielony

szt. 4500

18 Długopis

długopis automatyczny, z wymiennym metalowym wkładem,

obudowa z tworzywa sztucznego o dobrej jakości, ozdobiony

metalowym klipsem, obrączką oraz okuwą, klips i wykończenie

niklowe, grubość linii 0,6 - 0,7 mm, długość linii pisania 2 500 m,

tusz w kolorze niebieskim

szt. 600

19 Długopis 

długopis z obudową plastikową, z niewymiennym wkładem z

końcówką 0,7 mm (+/-0,2 mm), długość linii pisania 3000 m, w

różnych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony

szt. 700

20 Długopis automatyczny

długopis automatyczny, z wkładem olejowym, z wygodnym

gumowym uchwytem, z automatycznie chowanym wkładem,

grubość linii 0,27 mm, linia pisania 900 m, w różnych kolorach:

czarny, czerwony, niebieski, zielony

szt. 400

21 Długopis na sprężynce
długopis na sprężynce, samoprzylepna podkładka, dł. sprężyny ok.

1 mb
szt. 50

22 Długopis żelowy 

długopis żelowy z wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta,

końcówka ze wzmocnionej stali, ze skuwką, grubość linii 0,32 mm,

długość linii pisania 1000 m, w różnych kolorach: niebieski, czarny,

czerwony, zielony

szt. 2300

23 Druki KP druk dowodu wpłaty, format A6 (80 kart) bl. 30

24 Dziurkacz

dziurkacz na dwie dziurki, metalowy mechanizm, metalowa

obudowa, podstawa antypoślizgowa, posiada ogranicznik formatu,

odstęp między dziurkami 8 cm, od 5 do 40 kartek*

szt. 20

25 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 38 x 21,2 mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 2

26 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 52,5 x 29,6* mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %,zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 2

27 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 70 x 32 mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 6

28 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 70 x 37 mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 25

29 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 42,4* mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 2



30 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 48 mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 16

31 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 57 mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 8

32 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 74 mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy 

op. 5

33 Etykiety samoprzylepne

etykiety samoprzylepne o wymiarach 210 x 297 mm,

współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70

g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie

bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na

mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy

op. 15

34
Etykiety samoprzylepne 

kolorowe

etykiety kolorowe samoprzylepne o wymiarach 210 x 297 mm,

współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m²,

podkład 52 g/m², zawierające krawędzie bezpieczeństwa

zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op.

25 arkuszy, w różnych kolorach: zielony, czerwony, niebieski, żółty

op. 6

35 Farby akwarelowe 12 kolorów
farby akwarelowe, 12 kolorów, rozpuszczalne w wodzie, w postaci

sprasowanych guziczków
szt. 5

36 Farby plakatowe 12 kolorów farby plakatowe, 12 kolorów, w 20 ml słoiczkach szt. 30

37 Flamastry  pojedyncze

flamastry nie wysychające, pojedyncze, wyraźny tusz, średnica

końcówki 1,8 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony,

niebieski

szt. 1500

38 Flipchart - tablica

tablica, blat suchościeralny - magnetyczny, wzmocniony płytą,

sprężynujący docisk papieru o formacie 70 x 100 cm*, regulacja

kąta pochylenia tablicy, rama aluminiowa, trójnożny stojak z

regulacją wysokości, maksymalna wysokość 186 cm, półka na

akcesoria

szt. 2

39 Flizelina flizelina w rolce, szerokość 50 cm, rolka: 50 m rolka 4

40 folia bąbelkowa folia bąbelkowa, szerokość 150 cm , długość 50 m op. 2

41
Folia do drukarek 

atramentowych
folia do drukarek atramentowych, format  A4, op. 50 szt. op. 2

42 Folia do drukarek laserowych folia do drukarek laserowych, format A4, op. 50 szt. op. 2

43 Folia do kserokopiarek folia do kserokopiarek, format A4, op. 100 szt. op. 2

44
Folia do kserokopiarek 

kolorowych
folia do kserokopiarek kolorowych, format A4, op. 100 szt. op. 2

45 Folia do laminowania A4

folia do laminowania, antystatyczna, sztywna, krystalicznie

przejrzysta, błyszcząca, format A4, o wymiarach 216 x 303 mm,

gramatura 100 mic, op. 100 szt.

op. 20

46 Foliopis

foliopis, marker do pisania po każdej powierzchni również gładkiej,

wodoodporny, szybkoschnący, bezzapachowy atrament na bazie

alkoholu, odporny na ścieranie i blaknięcia, grubość linii S - 0,4

mm; F - 0,7 mm*; M - 1,0 mm, w różnych kolorach: zielony,

czerwony, czarny, niebieski

szt. 500

47
Gąbka do tablic 

suchościeralnych

gąbka do tablic suchościeralnych, wewnętrzna warstwa

magnetyczna umożliwiająca przytwierdzenie do tablic

magnetycznych, spód wykończony filcem, nie rysująca tablic, z

wymiennym wkładem do osobnego zakupu o wymiarach

60x138x45 mm

szt. 165

48 Gąbka do tablicy zwykłej gąbka do tablicy zwykłej o wymiarach 16cm x 11cm x 4 (+ /-3%) szt. 200



49 Gilotyna ręczna A4

gilotyna do papieru, osłona noża, ostrze ze stali nierdzewnej,

jednorazowe cięcie papieru min. 10 arkuszy, miarka kątowa,

podziałka w calach i centymetrach, docisk papieru, antypoślizgowe

nóżki

szt. 2

50 Gilotyna ręczna A3

gilotyna do papieru, osłona noża, ostrze ze stali nierdzewnej,

jednorazowe cięcie papieru min. 10 arkuszy, miarka kątowa,

podziałka w calach i centymetrach, docisk papieru, antypoślizgowe

nóżki

szt. 1

51 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 6 mm (różne

kolory), op. 100 szt
op. 2

52 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 8 mm (różne

kolory), op. 100 szt
op. 2

53 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 10 mm (różne

kolory), op. 100 szt.
op. 2

54 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 12,5 mm (różne

kolory), op. 100 szt.
op. 2

55 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 14 mm (różne

kolory), op. 100 szt.
op. 2

56 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 16 mm (różne

kolory), op. 100 szt.
op. 2

57 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 19 mm (różne

kolory), op. 100 szt.
op. 2

58 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 22 mm (różne

kolory), op. 50 szt.
op. 2

59 Grzbiet do bindowania
grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 32 mm (różne

kolory), op. 50 szt.
op. 1

60 Grzbiet zaciskowy

grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca na oprawę

dokumentów do 30 kartek, w formie plastikowej rynienki, format

A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów,

specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, (różne kolory), op.

50 szt.

op. 10

61 Grzbiet zaciskowy

grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca na oprawę

dokumentów do 60 kartek, w formie plastikowej rynienki, format

A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów,

specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, (różne kolory), op.

50 szt.

op. 1

62 Gumka do ścierania
gumka wykonana z kauczuku wysokiej jakości, przeznaczona do

wymazywana pisma ołówka i długopisu, dwustronna 
szt. 350

63 Gumki recepturki gumka recepturka, Ø 100mm – opakowanie 100g op. 30

64 Identyfikator do klucza

identyfikator do klucza, wykonany z przezroczystego sztywnego

tworzywa, otoczony plastikową otoczką, dł. 52,5 mm, szer. 22 mm

(+/- 3%), jednostronny, (różne kolory), op. 100 szt. 

op. 6

65

Identyfikator z agrafką,  

klipsem oraz uchwytem na 

smycz

identyfikator wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa,

wyposażony w metalowy klips sprężynujący i niewielką agrafkę

oraz dodatkowy uchwyt na smycz, rozmiar przystosowany do

klasycznej wielkości kart wizytowych o wymiarach 57mm x 90 mm

szt. 1500

66 Kalkulator

kalkulator 12–pozycyjny wyświetlacz, zaokrąglanie wyników,

funkcja obliczania marż, regulowana liczba miejsc po przecinku,

klawisze podwójnego zera, podwójne zasilanie, cofanie ostatnio

wprowadzonej pozycji 

szt. 35



67 Kalkulator

kalkulator 12-pozycyjny, duży wyświetlacz. Zaokrąglanie wyników.

Funkcja obliczeń podatkowych (TAX). Obliczenia sumy końcowej

(GT). Klawisze: cofania, zmiany znaku +/-. Podwójne zasilanie.

Metalowa obudowa.

szt. 2

68 Karta czytelnika A6 karta czytelnika A6 z kartonu o gramaturze 190g/m² szt. 1600

69 Karta katalogowa B-143
karta katalogowa, o wymiarach 7,5 cm x 12,00 cm (+/-0,5), format

A7, gramatura 190g/m² 
szt. 17000

70 Karteczki samoprzylepne

karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody,

trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z

samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne

przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 38

mm x 51 mm, w bloczku 100 karteczek, kolor żółty 

bl. 350

71 Karteczki samoprzylepne

karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody,

trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z

samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne

przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 51

mm x 76 mm,  w bloczku 100 karteczek, kolor żółty

bl. 300

72 Karteczki samoprzylepne

karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody,

trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z

samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne

przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 76

mm  x 76 mm, w bloczku 100 karteczek, kolor żółty 

bl. 700

73 Karteczki samoprzylepne

karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody,

trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z

samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne

przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 50

mm x 50 mm, w bloczku 250 karteczek, (różne kolory) 

bl. 130

74 Karteczki samoprzylepne

karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody,

trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z

samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne

przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 76

mm x 76 mm, w bloczku 100 karteczek, (różne kolory) 

bl. 180

75 Kaseta mini DVM kaseta do kamer cyfrowych mini DV SP/LP - 60 minut szt. 120

76 Klej 

klej błyskawiczny, mocny, na bazie cyjanoakrylowej, działa po

upływie kilku sekund, można go dozować przy klejeniu

punktowym, poj. 3 g

szt. 30

77 Klej  w tubce
klej do papieru, uniwersalny, w tubce, klejący szybko,

ekonomiczny, nie zawiera rozpuszczalników, op. 50 ml
szt. 30

78 Klej w tubce

klej do klejenia papieru, kartonu, fotografii, plakatów, reprodukcji,

filcu, materiałów tekstylnych, korka, styropianu ze styropianem

oraz styropianu z drewnem, tektury, płyt wiórowych, szkła, betonu

oraz metali, wiąże bardzo silnie i sztywno, jednak nie natychmiast,

długo pozostaje elastyczny, co pozwala wprowadzić korekty i

przesunięcia klejonych prac, po wyschnięciu zabrudzone

powierzchnie można zwałkować (tworzy się gumowata

powłoczka), nie przechodzi na drugą stronę, odporny na wilgoć,

czas schnięcia wynosi ok. 1godziny, a całkowite związanie trwa do

24h, nie przechodzi na drugą stronę i jest odporny na wilgoć,

tubka poj. 50 ml

szt. 3

79 Klej introligatorski
klej introligatorski CR bezbarwny do klejenia papieru, drewna,

korka, rozcieńczany i zmywany wodą, op. 250g
op. 20

80 Klej introligatorski
klej introligatorski CR bezbarwny, do klejenia papieru, drewna,

korka,rozcieńczany i zmywany wodą, op. 6kg 
op. 50

81 Klej w płynie

klej do papieru, uniwersalny, klejący szybko, ekonomiczny, nie

zawiera rozpuszczalników, zawierający specjalny aplikator, poj. 40

ml 

szt. 30

82 Klej w spray`u do fotografii

do klejenia papieru, kartonu, fotografii, plakatów, reprodukcji,

filcu, materiałów tekstylnych, korka, styropianu ze styropianem

oraz styropianu z drewnem, tektury, płyt wiórowych, poj. 200 ml

szt. 2



83 Klej w sztyfcie

klej do kartonu, papieru i zdjęć, w sztyfcie, bezzapachowy, nie

wysycha dzięki hermetycznemu zamykaniu, nie zawiera

rozpuszczalników, poj. 17 g*

szt. 500

84 Klip biurowy z podkładką

klip biurowy, podkładka do pisania z zamknięciem, wykonany ze

sztywnej tektury, oklejonej obustronnie folią PCV, sprężysty,

metalowy mechanizm do utrzymywania kartek papieru

nieruchomo na klipie, wygodny przycisk zwalniający dokumenty

szt. 10

85 Klips do papieru
klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o

wymiarze 15 mm*, op. 12 szt.
op. 60

86 Klips do papieru
klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o

wymiarze 19 mm*, op. 12 szt.
op. 40

87 Klips do papieru
klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o

wymiarze 25 mm*, op. 12 szt.
op. 70

88 Klips do papieru
klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o

wymiarze 32 mm*, op. 12 szt.
op. 50

89 Klips do papieru
klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o

wymiarach 41 mm*, op. 12 szt.
op. 35

90 Klips do papieru
klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o

wymiarach 51 mm*, op. 12 szt.
op. 35

91 Kołonotatnik A4
kołonotatnik w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna

spirala, dziurki do segregatora, format A4, 96 kartek
szt. 50

92 Kołonotatnik A5
kołonotatnik w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna lub

pojedyńcza spirala, dziurki do segregatora, format A5, 96 kartek
szt. 50

93
Komplet do tablic 

suchościeralnych

komplet do tablic suchościeralnych: 4 markery z okrągłą

końcówką, odporne na wysychanie, tusz łatwy do usunięcia

niepozostawiający śladów na tablicy, intensywne kolory, długość

linii pisania 1000 m wraz z gąbką

op. 40

94
Koperta  biała na CD z 

okienkiem

koperta o wymiarach 124 x 124 mm, biała, papier użyty do

produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, z okienkiem
szt. 900

95 Koperta bankowa B5
koperta bezpieczna z folii trójwarstwowej do transportowania i

przechowywania pieniędzy o wymiarach min. 200 x 255 mm, biała
szt. 300

96 Koperta B4

koperta o wymiarach 250 x 353 mm (+/-3mm), brąz, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 100

g/m²

szt. 1000

97 Koperta B4

koperta o wymiarach 250 x 353 mm (+/-3mm) , biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 100

g/m²

szt. 7000

98 Koperta B4

koperta o wymiarach 250 x 353 x 40 mm (+/-3mm), brąz, z

rozszerzanymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do

produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier

natronowy, gramatura 130 g/m²

szt. 100

99 Koperta B4 + 

koperta o wymiarach 255 x 390 x 40 mm (+/-3mm), biała, z

rozszerzanymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do

produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier

offsetowy, gramatura 150 g/m²

szt. 1000

100 Koperta B5

koperta o wymiarach 175 x 250 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m²

szt. 8000



101 Koperta C4

koperta o wymiarach 229 x 324 mm (+/-3mm) , biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m²

szt. 20000

102 Koperta C4 

koperta o wymiarach 229 x 324 x 38 mm (+/-3mm), biała,

samoklejąca, z rozszerzanymi bokami, klejona na krótszym boku,

papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu,

papier offsetowy, gramatura 150 g/m²

szt. 500

103 Koperta C5

koperta o wymiarach 162 x 229 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 70 g/m²

szt. 27000

104 Koperta C5 z oknem

koperta o wymiarach 162 x 229 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, okno w prawej dolnej krawędzi,

papier offsetowy, gramatura 90g/m²

szt. 300

105 Koperta C6

koperta o wymiarach 114 x 162 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75g/m² 

szt. 36000

106 Koperta DL

koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80

g/m²

szt. 36000

107 Koperta E4+

koperta o wymiarach 300 x 458 x 40 mm (+/-3mm), biała,

samoklejąca, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku,

papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu,

papier offsetowy, gramatura 150 g/m²

szt. 150

108 Koperta M65DL

koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80

g/m²

szt. 1000

109 Koperta M65DL z oknem

koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca,

klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie

może pochodzić z recyklingu, okno w prawej dolnej krawędzi,

papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m², 

szt. 28000

110
Koperta z zabezpieczeniem 

powietrznym C/13

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 150 x 215

mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji

kopert nie może pochodzić z recyklingu

szt. 70

111
Koperta z zabezpieczeniem 

powietrznym E/15

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 220 x 265

mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji

kopert nie może pochodzić z recyklingu

szt. 300

112
Koperta z zabezpieczeniem 

powietrznym F/16

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 220 x 340

mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji

kopert nie może pochodzić z recyklingu

szt. 450

113
Koperta z zabezpieczeniem 

powietrznym I/19

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 300 x 445

mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji

kopert nie może pochodzić z recyklingu

szt. 250



114
Koperta z zabezpieczeniem 

powietrznym K/20

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 350 x 470,

biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert

nie może pochodzić z recyklingu

szt. 160

115
Koperta zabezpieczeniem 

powietrznym D/14

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 180 x 265

mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji

kopert nie może pochodzić z recyklingu

szt. 70

116
Koperta zabezpieczeniem 

powietrznym G/17

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 230 x 340

mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji

kopert nie może pochodzić z recyklingu

szt. 2300

117
Koperta zabezpieczeniem 

powietrznym H/18

koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 270 x 360

mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji

kopert nie może pochodzić z recyklingu

szt. 1400

118 Korektor w pisaku

korektor w pisaku, szybkoschnący, nie gęstniejący i nie

wysychający płyn korygujący, metalowa końcówka z węglika

wolframu, grubość pisma 1,2 mm, poj. 8 ml

szt. 130

119 Korektor w taśmie

korektor w taśmie, ergonomiczna obudowa, wymiar taśmy 4,2 mm

x 10 m*, nie pozostawia śladów na kserokopiach, odporny na

światło,  wyposażony w zatyczkę

szt. 80

120 Kostka biała  

kostka nie klejona, papierowa, biała, o wymiarach 83 x 83 x 75

mm, foliowana, zawierająca 700 luźnych karteczek, będąca

wkładem do pojemnika na karteczki 

szt. 100

121 Kostka biała w pudełku

kostka nie klejona, papierowa, biała, rozmiar 83 x 83 x 75 mm,

foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość

wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 700 luźnych karteczek

szt. 30

122 Kostka kolorowa
kostka klejona z jednej strony, papierowa, rozmiar 85 x 85 x 75

mm, foliowana, zawiera 700 karteczek
szt. 20

123 Kostka kolorowa w pudełku

kostka nie klejona, papierowa, rozmiar 83 x 83 x 75 mm,

foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość

wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 700 luźnych karteczek

szt. 100

124 Koszulka foliowa A4 

koszulka otwierana z góry, krystaliczna, przezroczysta oraz

antystatyczna folia, folia polipropylenowa, antyelektrostatyczna,

wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 50 mic,

format A4 , op. 100 szt./ folia 

op. 350

125 Koszulka foliowa A4 

koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii,

folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość

nie mniej niż 50 mic, format A4, op. 100 szt./folia

op. 220

126 Koszulka foliowa A5 

koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii,

folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość

nie mniej niż 90 mic, format A5, op. 100 szt./folia

op. 30

127 Koszulka z klapką A4

koszulka otwierana z boku, z klapą zabezpieczającą dokumenty

przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii,

wzmacniany dziurkowany bok, folia polipropylenowa, grubość nie

mniej niż 110 mic, format A4, op. 10 szt./folia

op. 400



128 Koszulka z klapką A4 MAXI

koszulka otwierana z boku, z klapą zabezpieczającą dokumenty

przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii,

wzmacniany dziurkowany bok, folia polipropylenowa, o wymiarach

220 x 330 mm, format A4maxi, grubość nie mniej niż 110 mic, op.

10 szt./folia 

op. 40

129 Koszulki A4 MAXI 

koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii,

folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, o

wymiarach 220 x 300 mm, format A4 maxi, grubość nie mniej niż

90 mic, op. 50 szt./folia, 

op. 50

130
Koszulki A4 z harmonijkowym 

bokiem 

koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii,

folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg,

rozszerzane harmonijkowo boki i dno do 25 mm, antystatyczne,

grubość nie mniej niż 110 mic, format A4 (z harmonijkowym

bokiem), op. 10 szt./folia

op. 5

131 Kreda szkolna biała
kreda bezpyłowa, biała, kwadratowa B4, wys. 95 mm, szer. 13 mm,

op. 50 szt.
op. 500

132 Kreda szkolna kolor
kreda bezpyłowa, kwadratowa B4, wys. 95 mm, szer. 13 mm, op.

50 szt. (różne kolory)
op. 10

133 Kredki ołówkowe 12 szt.
kredki oprawione w drewno, miękki grafit, w komplecie 12

intensywnych kolorów, temperowane
op. 20

134
Kredki pastelowe - komplet 12 

szt.

kredki olejne, o okrągłym przekroju, mogą być używane na

papierze, tablicach lub płótnie, doskonale rozprowadzające się dla

uzyskania efektów cieni, możliwość używania na sucho, jak i

mokro, posiadające czyste, trwałe i odporne na blaknięcie kolory

op. 20

135 Książka korespondencyjna
książka korespondencyjna, format A4, w sztywnej oprawie

introligatorskiej, papier offsetowy,  192 strony
szt. 50

136
Księga inwentarzowa 

księgozbioru

księga inwentarzowa B-123, format A4, w sztywnej oprawie

introligatorskiej, szyta i klejona, strony dziurkowane, papier

offsetowy, 100 stron

szt. 30

137 Lak do pieczęci
lak do pieczęci, w pudełku min. 10 sztyftów, sztaba 50 g, kolor:

czerwony
op. 2

138 Laminator A4

laminacja na zimno i na gorąco, max szerokość laminacji: A4

(235mm), max grubość dokumentu z folią: 0,6 mm, max grubość

folii: 80-125 mic, nie wymaga użycia carriera, czas nagrzewania:

min 3-5 min., prędkość laminacji: min 300 mm / min, min 2 wałki.

szt. 2

139 Linijka plastikowa

linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej

jakości o optymalnej giętkości, trwała nieścieralna podziałka,

zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 30 cm

szt. 30

140 Linijka plastikowa

linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej

jakości o optymalnej giętkości, trwała nieścieralna podziałka,

zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 50 cm 

szt. 10

141 Magnesy do tablic

magnesy do tablic, okrągłe, super silne, nie rysują powierzchni

magnetycznej, różne wielkości (20mm, 30 mm, 40 mm), (+/- 5

mm), op. 10 sztuk, (różne kolory)

op. 70

142 Marker olejowy

marker olejowy, wysokiej jakości, przeznaczony do pisania po

wszystkich materiałach, z pigmentowym tuszem, szybkoschnący,

nieblaknący lakier, aluminiowa obudowa, z okrągłą końcówką,

wentylowana skuwka, grubość linii nie mniej niż 1,0 mm, nie

więcej niż 4,5 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony,

niebieski 

szt. 60

143 Marker permanentny

marker permanentny, niezmywalny, wodoodporny, z tuszem na

bazie alkoholu, końcówka okrągła, szybkoschnący tusz, nie

rozmazuje się, aluminiowa obudowa; grubość linii nie mniej niż 1,0

mm, nie więcej niż 1,7 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony,

zielony, niebieski

szt. 72



144 Marker suchościeralny

marker łatwościeralny, szybkoschnący tusz na bazie alkoholu, nie

pozostawia trwałych śladów na tablicy, plastikowa obudowa,

neutralny zapach, grubość linii 1,8 - 2,2 mm, w różnych kolorach:

czarny, czerwony, niebieski, zielony 

szt. 4400

145 Naboje do pióra naboje do pióra Parker, niebieskie, długie, op. 5 szt. op. 40

146 Naboje do pióra naboje do pióra Watermann, niebieskie, długie, op. 5 szt. op. 15

147 Naboje do pióra naboje do pióra Watermann, niebieskie, krótkie, op. 5 szt. op. 40

148 Naboje do pióra naboje do pióra Pelikan, niebieskie, długie, op. 6 szt. op. 10

149 Naboje do pióra naboje do pióra Pelikan, niebieskie, krótkie, op. 6 szt. op. 10

150
Niszczarka do dokumentów 

ekonomiczna

niszczarka do dokumentów ekonomiczna i ekologiczna (zerowy

pobór prądu w trybie STAND-BY, energooszczędna), poziom

tajności: min. DIN 2, zdolność cięcia : zszywek, spinaczy, kart

kredytowych, co najmniej 10 kartek A4, blokada przy przeciążaniu

urządzenia, funkcja cofania, łatwe podnoszenie głowicy, szerokość

szczeliny wejściowej min. 220 mm, gwarancja na noże tnące min.

15 lat, gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce, pojemność kosza

min. 18 l

szt. 16

151 Niszczarka do dokumentów 

niszczarka do dokumentów ekonomiczna i ekologiczna (zerowy 

pobór prądu w trybie STAND-BY, energooszczędna), poziom 

tajności: min. DIN 2; zdolność cięcia : zszywek, spinaczy, kart 

kredytowych, co najmniej 15/17 kartek A4/70g; kosz wyjmowany z 

oknem; funkcja cofania, automatyczny start/stop, możliwość pracy 

ciągłej bez przegrzania, noże tnące z utwardzanej stali węglowej z 

gwarancją min. 15 lat; gwarancja na urządzenie  min. 24 m-ce, 

pojemność kosza min. 30 l

szt. 1

152
Nity do oczkownicy z 

prowadnicą

nity do oczkownicy REFLEX-1,  kolor złoty, op. min. 800 szt., 

(2 opakowania nitów)

153
Nity do oczkownicy wraz z 

prowadznicą

nity do oczkownicy REFLEX-1,  kolor złoty, op. min. 800 szt., z 

prowadnicą plastikową do kasety dokumentowej , (kpl. = 2 

opakowania nitów  i 1 prowadnica)

kpl 8

154 Nity do oczkownicy
nity do oczkownicy podręcznej (pozycja 161), kolor złoty, op. min. 

250 szt., 
op. 1

155 Nity do oczkownicy
nity do oczkownicy profesjonalnej (pozycja 162), kolor złoty, op. 

min. 800 szt., 
op. 1

156 Nożyczki biurowe

nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą,

odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią

(rozmiar: 14-16 cm)

szt. 30

157 Nożyczki biurowe

nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą,

odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią

(rozmiar: 20-22 cm)

szt. 30

158 Nóż biurowy

nóż do kartonu z wysuwanym ostrzem, łamane wymienne ostrze

wykonane ze stali nierdzewnej, przycisk blokujący pozycję pozycję

ostrza, ergonomiczna obudowa, elementy gumowe zapobiegające

ślizganiu się noża, rozmiar 15 cm

szt. 20

159 Obwoluta groszkowa

obwoluta groszkowa, otwierana z góry i z prawej strony,

przezroczysta struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy

górny róg zaokrąglony, grubość folii 90 mic, format A4   

op. 15

160 Obwoluta groszkowa

obwoluta groszkowa, otwierana z góry i z prawej strony, kolorowa

struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg

zaokrąglony, grubość folii min. 100 mic, format A4, (różne kolory) 

op. 12

161 Obwoluta sztywna "L"

obwoluta sztywna, otwierana z góry i z prawej strony, wykonana z

twardej folii PCV, o wysokiej przezroczystości, wcięcie boczne, na

palec, prawy górny róg zaokrąglony, format A4 

szt. 1430



162 Oczkownica do dokumentów

oczkownica podręczna do dokumentów, jednogłowicowa, nitująca

do 15 arkuszy, średnica otworu 4 mm, regulowany margines

dziurkowania

szt. 1

163 Oczkownica do dokumentów

oczkownica profesjonalna biurowa, jednogłowicowa, nitująca do

min. 18 arkuszy, trwała metalowa konstrukcja, blat roboczy

umożliwiający precyzyjne łączenie dokumentów typu suplement, z

niezbędnym wyposażeniem

kpl 1

164
Ofertówki sztywna do 

segregatora

ofertówka otwierana z góry, wykonana z twardej folii PCV, o

wysokiej przezroczystości, standardowa perforacja, format A4 
op. 20

165
Okładka na legitymację 

szkolną

okładka na legitymację, przezroczysta, o wymiarach 8 cm x 11 cm,

op. 20 sztuk
op. 15

166
Okładki do bindowania foliowe 

A4

okładki do bindowania, przezroczysta folia do oprawy

dokumentów, format A4, grubość folii 150 lub 200 mic, op. 100

szt.

op. 6

167
Okładki do bindowania foliowe 

A4

okładka do bindowania, kolorowa folia do oprawy dokumentów,

format A4, grubość folii 200 mic, op. 100 szt.
op. 2

168
Okładki do bindowania 

kartonowe A4

okładki do bindowania, kartonowe, z jednostronnie kolorowego,

błyszczącego kartonu, sztywny karton laminowany folią, grubość

250 g/m², format A4, op. 100 arkuszy

op. 2

169
Okładki do bindowania 

skóropodobne A4

okładki do bindowania, kartonowe, o fakturze skóropodobnej,

sztywny karton, grubość 250 g/m², format A4, op. 100 arkuszy
op. 2

170 Olej do niszczarek olej do niszczarek, pojemność nie mniej niż 350 ml op. 8

171 Ołówek automatyczny
ołówek automatyczny, na grafit 0,5 mm, z teleskopowym

mechanizmem wysuwania grafitu
szt. 200

172 Ołówek z gumką
ołówek drewniany, odporny na złamania, łatwy do wycierania i

temperowania, różne twardości, z gumką 
szt. 900

173 Pamięć

pamięć USB16 GB, złącze USB jest wysuwane, obudowa:

plastikowo-aluminiowa, ma posiadać opakowanie. Okres gwarancji 

minimum 24 miesiące

szt. 60

174 Pamięć

pamięć USB 8 GB, złącze USB jest wysuwane, obudowa plastikowo-

aluminiowa, ma posiadać opakowanie. Okres gwarancji minimum

24 miesiące.

szt. 160

175 Papier do faksu papier do faksu w rolce, o wymiarach 210mm x 30mb szt. 5

176 Papier fotograficzny
papier fotograficzny do drukarki laserowej, matowy, biały, format

A4, gramatura 200g/m², op. 100 szt.
op. 2

177 Papier fotograficzny
papier fotograficzny do drukarki atramentowej, satynowo-

matowy, biały, format A4, gramatura 240g/m², op. 20 szt.
op. 1

178 Papier fotograficzny
papier fotograficzny do drukarki atramentowej, błyszczący, biały,

format A4, gramatura 180g/m², op. 20 szt.
op. 5

179 Papier fotograficzny
papier fotograficzny do drukarki atramentowej, błyszczący, biały,

format A4, gramatura 170g/m², op. 20 szt.
op. 2

180 Papier fotograficzny
papier fotograficzny do drukarki atramentowej, matowy, biały,

format A4, gramatura 170g/m², op.100 szt.
op. 2

181 Papier fotograficzny
papier fotograficzny do drukarki atramentowej, matowy, biały,

format A4, gramatura 190g/m², op. min. 50 szt.
op. 3

182 Papier pakowy
papier pakowy siarczan niebielony, gramatura 70g/m², o

wymiarach 105 x 126cm, prążkowany
arkusz 750



183
Pianka do czyszczenia 

komputera

pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, szklanych i

metalowych, o gęstej konsystencji ułatwiającej jej nanoszenie,

antystatyczna, świeży zapach, obj. 300 ml

szt. 90

184 Pinezki (długie) pinezki metalowe, srebrne, op. 500 szt. (tapicerskie) op. 6

185 Pinezki (małe) pinezki metalowe, srebrne, op. 100 szt. op. 30

186 Pinezki beczułki pinezki do tablic korkowych, beczułki, kolorowe, op. 50 szt. op. 35

187 Plastelina plastelina w opakowaniu min 8 szt, (różne kolory) op. 10

188 Płyn do czyszczenia monitorów

płyn do czyszczenia monitorów, szyb skanerów, komputerów, nie

pozostawiający smug, posiadający właściwości antystatyczne, obj.

250 ml

szt. 10

189 Płyta CD -R 
płyta CD -R 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach

plastikowych
op. 600

190 Płyta CD -RW 
płyta CD -RW 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach

plastikowych
op. 400

191 Płyta DVD -R 
płyta DVD -R 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach

plastikowych
op. 175

192 Płyta DVD -RW 
płyta DVD -RW 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach

plastikowych
op. 100

193 Płyta DVD +R 
płyta DVD +R 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach

plastikowych
op. 500

194 Płyta DVD +RW 
płyta DVD +RW 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach

plastikowych
op. 450

195 Płyty CD -R płyta CD -R, szpula 100 sztuk szpula 1

196 Płyty DVD -R płyta DVD -R, szpula 50 sztuk szpula 7

197 Podkładka pod myszkę podkładki komputerowe pod myszkę , uniwersalne szt. 12

198 Podkładki do dziurkacza
podkładki do dziurkacza archiwizacyjnego HP 2, wymienne z

twardego plastiku, średnica podkładki 30 mm
szt. 20

199 Poduszka do stempli

poduszka do stempli, w pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i

wytrzymałości, z zaznaczeniem w kolorze tuszu, rozmiar 110 x 70

mm, kolor czerwony

szt. 10

200 Pojemnik na czasopisma 

pojemnik na czasopisma, wykonany z wytrzymałego tworzywa,

oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PCV, otwór na grzbiecie

ułatwiający zdejmowanie, dwustronnie wymienna etykieta

opisowa, szer. grzbietu 70 mm, format A4

szt. 50

201 Powietrze sprężone
powietrze sprężone do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, z

dyszą umożliwiającą precyzyjne kierowanie powietrza, op. 400 ml*
szt. 40

202 Przekładka do segregatora 

przekładka do segregatora, wykonana z mocnego kartonu,

uniwersalna perforacja, o wymiarach 10,5 x 24 cm, op. 100 szt.

(różne kolory)

op. 6

203 Przekładka do segregatora 

przekładka do segregatora, wykonana z mocnego i trwałego

kartonu, 20 stron /A-Z/, w komplecie ze stroną tytułową na opisy,

uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym

segregatorze, format A4, op. 20 szt.

op. 25



204 Przekładka do segregatora 
przekładka do segregatora, wykonana z mocnego kartonu,

uniwersalna perforacja, format A4, op. 10 szt. (różne kolory)
op. 40

205 Przekładka do segregatora 

przekładka do segregatora, wykonana z mocnego, elastycznego

plastiku, A-Z, uniwersalna perforacja, format A4, op. min. 20 szt.

(różne kolory)

op. 50

206 Przybornik na biurko obrotowy

przybornik na biurko, obrotowy, mocny i trwały, wykonany z

odpornego na pęknięcia, ekologicznego polistyrenu, w kolorze

czarnym

szt. 20

207 Pudełko archiwizacyjne

pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na

grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie

pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4,

szerokość grzbietu 80 mm

szt. 70

208 Pudełko archiwizacyjne

pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na

grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie

pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4,

szerokość grzbietu 100 mm

szt. 120

209 Pudełko archiwizacyjne

pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na

grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie

pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4,

szerokość grzbietu 120 mm

szt. 80

210 Pudełko na płyty CD/DVD pudełko na płyty, plastikowe, zamykane na CD/DVD, op. 25 sztuk szt. 5

211
Rewers/Sygnatura 

biblioteczna A6 - B - 181
rewers/sygnatura biblioteczna A6 - B-181 - bloczek 50 szt. bl. 470

212 Rolka do kas fiskalnych
rolka do kas fiskalnych offsetowa, wymiary 57mm x 30m -

pojedyncza
rolka 170

213
Rolka kasowa offsetowa 

69mm x 30m
rolka kasowa offsetowa 69mm x 30m do maszyny liczącej szt. 100

214
Rolka termiczna do kas 

fiskalnych 

rolka termiczna do kas fiskalnych, wymiary: 28 mm x 30 m -

pojedyncza
rolka 800

215
Rolka termiczna do kas 

fiskalnych 

rolka termiczna do kas fiskalnych, wymiary: 57 mm x 30 m -

pojedyncza
rolka 300

216 Rozszywacz
rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, do

wszystkich rodzajów zszywek, wyposażony w blokadę
szt. 25

217 Segregator A4

segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego

na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze

płótna, szer. grzbietu 35 mm, a wewnątrz biała nabłyszczana

wklejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa,

wyposażony w 2 ringi oraz blokadę (różne kolory)

szt. 100

218 Segregator A4

segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego

na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze

płótna, szer., grzbietu 50 mm, a wewnątrz biała nabłyszczana

wklejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa,

wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne

krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na

grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (różne

kolory)

szt. 350

219 Segregator A4

segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu,

pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o

strukturze płótna, szer., grzbietu 75 mm, a wewnątrz biała

nabłyszczana wklejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta

opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę,

dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na

palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem

(różne kolory)

szt. 900



220 Segregator A5

segregator A5, wykonany z twardego i grubego kartonu,

pokrytego na zewnątrz folią polipropylenową, szer., grzbietu 75

mm, a wewnątrz biała nabłyszczana wklejka papierowa,

dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w

mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie

wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie

również wzmocniony niklowanym okuciem (różne kolory)

szt. 20

221
Segregatory do "akt 

osobowych"

Segregator do „akt osobowych”, wykonany z kartonu o gramaturze 

1170 g/m², grubości 1,9 mm, podwójny mechanizm ringowy 20

mm, zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C 

szt. 10

222 Skoroszyt A4

skoroszyt A4, wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka

przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i

sztywnego tworzywa, ze wzmacnianym grzbietem, na grzbiecie

wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie

paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewką

dociskową z tworzywa, (różne kolory)

szt. 700

223 Skoroszyt A4 do segregatora

skoroszyt A4, wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka

przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i

sztywnego tworzywa, ze wzmacnianym grzbietem, standardowa

perforacja do wpięcia do segregatora, na grzbiecie wymienny

pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format

A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewką dociskową z

tworzywa, (różne kolory)

szt. 400

224 Skorowidz 2/3 A4
Skorowidz 2/3 A4 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę,

szyty, indeks alfabetyczny
szt. 2

225 Skorowidz A4
skorowidz A4 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty,

indeks alfabetyczny
szt. 2

226 Skorowidz A5
Skorowidz A5 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty,

indeks alfabetyczny
szt. 9

227 Spinacze kolorowe spinacze kolorowe, owalne, 28 mm, op.100 szt. op. 147

228 Spinacze metalowe
spinacze metalowe, niklowane lub galwanizowane, krzyżowe, 40

mm, op. 50 szt.
op. 20

229 Spinacze metalowe
spinacze metalowe, niklowane lub galwanizowane, krzyżowe, 65

mm, op. 12 szt.
op. 6

230 Spinacze metalowe spinacze metalowe, niklowane, owalne, 28 mm, op.100 szt. op. 300

231 Spinacze metalowe spinacze metalowe, niklowane, owalne, 50 mm, op. 100 szt. op. 100

232 Spray czyszczący do tablic
spray do renowacji i czyszczenia tablic suchościeralnych, w

atomizerze, nie zawierający alkoholu, antystatyczny, poj. 250 ml
szt. 80

233 Stojak na ulotki A5

stojak na ulotki A5, szerokość: 15,5 cm; wysokość 23,5 cm  kolor 

bezbarwny, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole, 

możliwość zamontowania na stałe jednego egzemplarza ulotki, 

przytrzymywanej sztywną folią

szt. 10

234 Stojak na ulotki DL

stojak na ulotki DL, szerokość: 36 cm ; wysokość: 29,5 cm; kolor 

bezbarwny, z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i 

poziomie (trzy po dwie kieszenie), wykonany z plexi do 

postawienia na biurku, ladzie lub stole; składający się z trzech 

 połączonych ze sobą stojaków, z możliwością rozłączenia na 

 osobne stojaki

szt. 10

235 Sznurek sznurek, szpagat jutowy, 1 szt. - 0,25 kg szt. 20

236 Szpilki
szpilki uniwersalne, srebrne, niklowane lub galwanizowane o

długości 28 mm, op. 50 g
op. 15



237 Szuflada na biurko

szufladka na biurko, przydymiona, mocna i stabilna, wykonana z

wytrzymałego, odpornego na pęknięcia polistyrenu, przeznaczone

na dokumenty w formacie A4, z przodu miejsce do naklejenia

etykiet, specjalnie profilowany przód zabezpieczający dokumenty

przed wypadnięciem, 4 podkładki stabilizujące, zabezpieczające

przed ślizganiem, kompatybilne - możliwość łączenia kilku w

pionie oraz kaskadowo

szt. 150

238
Tablica biała szkolna 

suchościeralna

tablica szkolna biała suchościeralna o wymiarach 170cm x 100cm

do pisania markerami, listwy boczne i półki z aluminium, posiada

elementy do mocowania na ścianie, powierzchnia wykonana z

blachy pokrytej specjalnymi farbami tablicowymi

szt. 1

239 Tablica korkowa

tablica korkowa, o wymiarach 90 x 120 cm, drewniana rama,

zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie

elementy mocujące 

szt. 5

240 Tablica korkowa

tablica korkowa, o wymiarach 60 x 90 cm, drewniana rama,

zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie

elementy mocujące 

szt. 20

241 Tablica korkowa

tablica korkowa, o wymiarach 100 x 150 cm, drewniana rama,

zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie

elementy mocujące

szt. 2

242 Tablica pojedyncza kredowa

tablica szkolna do pisania kredą o wymiarze 170cmx100cm,

pojedyncza, zielona, magnetyczna, listwy boczne i półka z

aluminium, elementy do mocowania na ścianie, przystosowana do

zawieszenia w pionie i w poziomie.

szt. 1

243
Tablica suchościeralno - 

magnetyczna

tablica suchościeralna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach

90 x 60 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i

zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa

rama, wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną

półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, 10-letnia

gwarancja na powierzchnię suchościeralną

szt. 8

244
Tablica suchościeralno-

magnetyczna

tablica suchościeralna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach

120 x 90 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i

zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa

rama, wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną

półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, 10-letnia

gwarancja na powierzchnię suchościeralną.

szt. 2

245

Tablica suchościeralno-

magnetyczna, obrotowa, 

jezdna

tablica suchościeralna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach

180 x 120 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i

zabrudzeń, gładka, tablica obracana wokól osi poziomej z

możliowością zatrzymania w dowolnej pozycji, zestaw do montażu

w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego

aluminium, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw

markerów i gąbkę, konstrukcja mobilna wyposażona w 4 kólka z

hamulcami,10-letnia gwarancja na powierzchnię suchościeralną.

szt. 5

246
Taśma barwiąca czerwono-

czarna

taśma barwiąca czerwono-czarna, nylonowa o wymiarach 13 mm x

6mb do drukarek liczących
szt. 30

247
Taśma biurowa 

samoprzylepna

taśma biurowa, samoprzylepna, o wysokiej przezroczystości,

uniwersalna, wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu,

bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi,

o wymiarach 19 mm x 33 m

szt. 170



248 Taśma dwustronna

taśma dwustronna, pokryta obustronnie emulsyjnym klejem,

dwustronna wzmacniana taśma tkaninowa, bardzo mocny klej,

brązowa, o wymiarach 50 mm x 10 m

szt. 60

249 Taśma pakowa
taśma pakowa, przezroczysta, klej o podłożu akrylowym, grubość

folii PP 28 µm, o wymiarach 48 mm x 50m 
szt. 270

250 Taśma pakowa
taśma pakowa, brązowa, klej kauczukowy, o wymiarach 48 mm x

50 m
szt. 100

251 Taśma pakowa taśma pakowa, biała, klej kauczukowy, o wymiarach 50 mm x 66 m szt. 220

252
Taśma papierowa 

samoprzylepna

taśma papierowa, maskująca samoprzylepna, jednostronnie

klejąca, o wymiarach 48 mm x 40 m (+/- 3 mm i +/- 2 m), w kolorze

żółtym

szt. 140

253
Taśma samoprzylepna z 

gilotynką 

taśma samoprzylepnej, o wysokiej przezroczystości, uniwersalna,

wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, z

podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do większości

powierzchni, nie brudzi, można po niej pisać, o wymiarach 19 mm

x 33 m 

szt. 250

254
Taśma samoprzylepna z 

gilotynką 

taśma samoprzylepna, mleczna, wykonana z odpornego na

żółknięcie polipropylenu, z podajnikiem, bardzo dobra

przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, można po niej

pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m 

szt. 100

255 Teczka do podpisu

teczka do podpisu, okładka z kartonu powlekanego sztuczną skórą,

wymienna etykietka na nazwisko, grzbiet teczki harmonijkowy,

strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu o wzmocnionej

dolnej krawędzi, ilość kartek 20, różne kolory: czarny, czerwony,

granatowy, zielony

szt. 10

256 Teczka na akta osobowe

teczka na akta osobowe, wykonana z białej tektury posiadają

wkład A, B, C, D, miejsce na opis, sztywny grzbiet, oklejana, format

A4, szerokość 2,5 cm, gramatura min. 250 g/m²

szt. 300

257
Teczka na akta osobowe - 

wpinana

teczka na akta osobowe, wpinana, wykonana z białej tektury

posiadają wkład A, B, C, D, miejsce na opis, teczka oczkowa -

wpinana do segregatora, sztywny grzbiet, oklejana, format A4,

szerokość 2,5 cm, gramatura min. 250 g/m²

szt. 100

258
Teczka preszpanowa z gumką 

– marmurkowa

teczka z gumką, marmurkowa, wykonana z preszpanu, barwiona

dwustronnie, narożne płaskie gumki zamykające w kolorze teczki,

posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty

przed wypadnięciem, format A-4, gramatura min. 390 g/m²,

(minimum 7 różnych kolorów)

szt. 2500

259 Teczka skrzydłowa na rzep 

teczka wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9 mm,

pokryta folią polipropylenową 100 mic, zamykana na 2 rzepy,

posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4 (minimum 5 różnych

kolorów)

szt. 300

260 Teczka skrzydłowa z gumką

teczka wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,7 mm,

pokryta folią polipropylenową 100 mic, zamykana na gumkę,

posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4 (minimum 5 różnych

kolorów)

szt. 200

261 Teczka wiązana - biała

teczka kartonowa, wyposażona w tasiemki, posiadająca trzy

wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed

wypadnięciem, z przodu miejsce na opis, posiadająca 3

wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed

wypadnięciem, wysokość skrzydeł min 140 mm, na dokumenty

formatu A4, gramatura 300 g/m²

szt. 3400



262 Teczka z gumką

teczka wykonana z grubego kartonu jednostronnie lakierowanego,

okrągła gumka zamykająca wzdłuż długiego boku w kolorze teczki,

gramatura min. 400 g/m², posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła

zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, podwójna

perforacja do zwiększenia grzbietu o 1 cm lub 2 cm, jednolity

kolor, (minimum 7 różnych kolorów)

szt. 1850

263 Teczka z rączką

teczka do formatu A4, z plastikową rączką z możliwością

składania, wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9

mm, pokryta folią polipropylenową 100 mic, posiadająca

mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed

wysypaniem,  (w minimum 4 różnych kolorach)

szt. 20

264 Tektura tektura o gramaturze 1 000 - 1 210 g/m², grubość 2 mm, format B1 kg 210

265 Tektura
tektura o gramaturze 1 250 - 1 410 g/m², grubość 2,5 mm, format

B1 
kg 400

266 Tektura tektura o gramaturze 1 700 - 1 850 g/m², grubość 3 mm, format B1 kg 300

267 Tektura tektura o gramaturze 500 g/m², grubość 1,2 mm, format B1 arkusz 100

268 Tektura
tektura o gramaturze 650 - 770 g/m², grubość około 0,6 mm,

format B1 
kg 50

269
Tektura do konserwacji 

muzealnej
tektura bezkwasowa, gramatura 1240 g/m²,  format B1 arkusz 8

270
Tektura do konserwacji 

muzealnej

tektura bezkwasowa, gramatura 1660 g/m², fińska, grubość 2,5

mm, format B1
arkusz 6

271
Tektura do konserwacji 

muzealnej

tektura bezkwasowa, gramatura 400 g/m², fińska, grubość 3 mm,

format B1 
arkusz 8

272
Tektura do konserwacji 

muzealnej
tektura bezkwasowa, 820 g/m², grubość 2,5 mm, format B1 arkusz 10

273 Tektura falista
tektura falista dwuwarstwowa, o wymiarach 1 m x 70 mb,

gramatura 200g/m2 
szt. 20

274 Tektura Grafopak
tektura Grafopak, gramatura 500- 560 g/m², grubość około 0,6mm,

format B1 
kg 300

275
Temperówka metalowa 

(pojedyncza)

temperówka metalowa, srebrna, wykonana z aluminium z

możliwością regeneracji ostrza,  ze stalowym ostrzem mocowanym 

wkrętem, posiada pojedyncze ostrze

szt. 120

276 Termookładki

termookładki 35 mm (oprawa do 360 kartek), przód wykonany z

krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki z błyszczącego

kartonu gramatura 250 g/m², format A4, op. 30 szt., w różnych

kolorach: biały, czerwony, niebieski, zielony, szary

op. 1

277 Termookładki

termookładki 18 mm (oprawa do 180 kartek), przód wykonany z

krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki skóropodobny

karton 250 g/m² format A4, op. 50 szt., w różnych kolorach: biały,

czerwony, niebieski, zielony, szary, czarny

op. 1

278 Termookładki

termookładki 3 mm (oprawa do 20 kartek), przód wykonany z

krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki skóropodobny

karton 250 g/m², format A4, op. 100 szt., w różnych kolorach:

czerwony, niebieski, zielony, szary, czarny

op. 2

279
Tuba regulowana na 

dokumenty i postery

tuba na rysunki, dokumenty, postery i plakaty: lekka i wytrzymała,

plastikowa, z regulowaną długością, zaopatrzona w pasek na

ramię; 60 - 110 cm Ø8,5cm

szt. 3

280 Tusz do stempli 

tusz do stempli gumowych i polimerowych, bezolejowy, wodny,

szybkoschnący, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączanie,

poj. min 25 ml, w różnych kolorach: czerwony, czarny

szt. 25



281 Tusz do stempli olejowy
tusz do stempli z metalową płytką stemplującą, poj. 25 ml, w

kolorze czarnym
szt. 3

282 Wkład do długopisu
wkład metalowy do długopisów Zenith, grubość linii pisania od 0,6

mm do 0,8 mm, w kolorach: czarny, niebieski
szt. 250

283
Wkład do ołówka 

automatycznego

wkład do ołówka automatycznego, wysoka trwałość, odporne na

złamania, elastyczne, o grubości 0,5 mm, różne twardości rysika,

op. 12 szt.

op. 120

284 Wkład do segregatora A4
wkład do segregatora, w kratkę, format A4, op. 50 kartek,

opakowanie foliowe,  w kolorach: biały i kolorowy
op. 150

285
Wkłady do gąbki do tablic 

suchościeralnych

wkłady do gąbki do tablic suchościeralnych, filcowe, nie rysujące

tablic, o wymiarach 60x138x45 mm, (pozycja 47) op. 10 szt. 
op. 20

286 Wskaźnik laserowy
wskaźnik laserowy, laser czerwony o zasięgu 100 m, plastikowa

obudowa
szt 25

287 Zakładki indeksujące 

zakładki indeksujące, plastikowe z możliwością zapisu, możliwość

wielokrotnego przyklejenia, pastelowe i fluorescencyjne kolory,

ilość fiszek 5 kolorów x 25 szt., rozmiar: 12 x 45 mm, opakowanie

foliowe

op. 100

288 Zakładki indeksujące 

zakładki indeksujące, neonowe z możliwością zapisu,

wielokrotnego przyklejenia, pastelowe kolory, ilość fiszek 4 kolory

x 50 szt., rozmiar: 20 x 50 mm*, opakowanie foliowe

op. 70

289 Zakładki indeksujące 

zakładki indeksujące, foliowe, z możliwością zapisu, wielokrotnego

przyklejenia, pastelowe kolory, rozmiar: 12 x 45 mm, opakowanie:

4 bloczki po 35 zakładek w każdym bloczku, perforacja

umożliwiająca

odrywanie, opakowanie foliowe

op. 45

290 Zakreślacz

zakreślacz fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na

bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach

papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na

wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 2 - 5 mm,

długość linii pisania 140 m, w różnych kolorach: żółty,

pomarańczowy, zielony, fioletowy, różowy, niebieski

szt. 1300

291 Zeszyt 

zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył okładki wykonany z

laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki,

ilość kartek 32

szt. 40

292 Zeszyt 

zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył okładki wykonany z

laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki,

ilość kartek 60

szt. 200

293 Zszywacz

metalowy mechanizm, plastykowe ramię i podstawa o wysokiej

wytrzymałości, metalowy element podający zszywki,

antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 25 kartek, głębokość

wsunięcia kartki 96 mm +/-3 %

szt. 20

294 Zszywacz

zszywacz metalowy mechanizm, plastykowe ramię i podstawa o

wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki,

antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 45 kartek, głębokość

wsunięcia kartki 70 mm

szt. 3

295 Zszywacz

zszywacz metalowy mechanizm, plastykowe ramię i podstawa o

wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki,

antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 130 kartek, głębokość

wsunięcia kartki 70 mm

szt. 1



296 Zszywki
zszywki z powłoką galwaniczną, rozmiar 9/12, zapakowane w

kartonowe pudełko, op. 1000 szt.
szt. 5

297 Zszywki
zszywki z powłoką galwaniczną, rozmiar 9/10, zapakowane w

kartonowe pudełko, op. 1000 szt.
szt. 5

298 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 10/A, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 70

299 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 23/8 cm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 10

300 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 23/10 cm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 10

301 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 23/13 cm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 13

302 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar : 23/17 cm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 10

303 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 24/6 cm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 500

304 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 26/6 cm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 59

305 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 26/8 cm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 2

306 Zszywki
zszywki metalowe, rozmiar: 6 mm, zapakowane w kartonowe

pudełko, op. 1000 szt.
op. 5

307 Zszywki
zszywki do urządzenia Canon NP6050, opakowanie liczące trzy

magazynki po 5000 zszywek w magazynku do finiszera F1
op. 2

308 Zszywki Zszywki do drukarki HP Laser Jet P4515x - hp q3216a, op. 1000 szt. op. 5

309 Zszywki

zszywki do urządzenia Sharp MX-M350U, opakowanie liczące trzy

magazynki po 5000 zszywek w magazynku do finiszera Sharp AR-

FN7

op. 9

310 Zwilżacz glicerynowy
zwilżacz bezbarwny i bezwonny nawilżacz na bazie gliceryny,

nietoksyczny,  pojemność 20 ml 
op. 2

Cena ofertowa 

netto

Wartośc podatku 

VAT

Cena ofertowa 

brutto

DODATKOWE INFORMACJE:

* dotyczy korektora w taśmie dopuszcza tolerancję o 2 m

SUMA

* dotyczy klej w sztyfcie Zamawiający dopuszcza tolerancję do 5 g

* dotyczy klipsów do papieru Zamawiający dopuszcza tolerancję do 1 mm

* dotyczy tablicy korkowej Zamawiający dopuszcza tolerancę do 2 mm

* dotyczy powietrza sprężonego Zamawiający dopuszcza tolerancję do 50 ml

* dotyczy zakładek indeksujących Zamawiający dopuszcza tolerancję 5 mm

1. Dopuszczalna tolerancja poszczególnych przedmiotów zamówienia:

* dotyczy etykiet samoprzylepnych Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm

* dotyczy cienkopisów Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm

* dotyczy dziurkaczy Zamawiający dopuszcza tolerancję 1 kartki

* dotyczy foliopisów Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm

2. Zamawiający w pozostałych przypadkach (tj. nieokreślonych powyżej) dopuszcza tolerancję o +/- 3 % poszczególnych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrach zostaną odrzucone.



………………………………….……………………….

miejscowość, data

4. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych 

producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia kolumny 3 i 4 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Zaproponowanie produktów o walorach gorszych od wymaganych przez Zamawiającego, równoważne będzie z odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

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

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


