OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp

BLOK BIUROWY A-4

2

BLOK BIUROWY A-5

3

BOX

4

CIENKOPIS

5

DŁUGOPIS

6

DŁUGOPIS Z WKŁADEM
WIELKOPOJEMNYM

7

WKŁAD DO DŁUGOPISU

8

DŁUGOPIS ŻELOWY

9

DYSKIETKI 2HD 3,5”

10

DZIURKACZ

11

Opis szczegółowy

Jm

Ilość

100-kartkowy, kartki w bloku z papieru białego w kratkę, papier
o gramaturze 70 g/m² , klasa III, z przednią okładką trwale
przymocowaną do grzbietu, a tylną okładką wykonaną z tektury

szt.

200

szt.

500

szt.

450

szt.

4000

szt.

4000

szt.

200

szt.

300

szt.

3050

op.

50

szt.

50

Format etykiet:
a/ 105,0 x 42,3mm ilość etykiet w pudełku: 1400 szt., ilość na
arkuszu: 2 rzędy x 7 etykiet, opakowanie: 100 ark., kolor: biały,

op

55

b/ 70,0 x 42,3 mm, ilość etykiet w pudełku: 2100 szt., ilość na
arkuszu: 3 rzędy x 7 etykiet, opakowanie: 100 ark., kolor: biały,

op

30

c/ 52,5 x 29,7 mm, opakowanie: 25 ark., kolor: biały,
d/ 70 x 37 mm, opakowanie: 25 ark., kolor: biały,
e/ 63,5 x 46,6 mm, opakowanie 100 ark., kolor biały,
f/ 210 x 148,5 mm, opakowanie 100 ark., kolor biały,
g/ 105 x 148,5 mm, opakowanie 100 ark., kolor bieły,
h/ 105 x 37 mm, opakowanie 100 ark., kolor biały,

op
op
op
op
op
op

10
20
2
1
1
3

Nazwa asortymentu

1

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

- Załacznik Nr 1

Parametry jak w poprzedniej pozycji
Składany pojemnik na dokumenty, format A-4, wykonany z
PCV, szerokość grzbietu 70 mm, różne kolory
Obudowa z tworzywa sztucznego, z końcówką fibrową, piszący
równomiernie, nie zalewający, trwały tusz na bazie wody,
skuwka w kolorze tuszu, bezwonny, 4 kolory (czarny, niebieski,
zielony i czerwony), grubość linii 0,4 mm
Obudowa z przeźroczystego tworzywa sztucznego ze skuwką , z
końcówką kulkową, piszącą równomiernie, nie zalewającą, tusz
w 2 kolorach: niebieskim i czarnym
Długopis automatyczny, korpus długopisu
w różnych
kolorach, wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obie
części korpusu oddzielone metalową obrączką - metalowe
elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami
plastikowymi, wymienny wkład wielkopojemny
Wkład metalowy wielkopojemny, czarny i niebieski, do
długopisu z poz.6
Obudowa z przeźroczystego tworzywa sztucznego, skuwka z
klipsem w kolorze tuszu, metalizowana końcówka, piszący
równomiernie, nie zalewający, tusz wodoodporny, w 4
kolorach: niebieskim, czarnym, zielonym i czerwonym, grubość
linii pisania ~ 0,25mm
Formatowane, DOS – 1,44 MB, w opakowaniu kartonowym 10
sztuk
Metalowy, z wykończeniami z tworzywa sztucznego, średnica
otworu - 5-6 milimetrów, rozstaw otworów - 80 milimetrów,
dziurkuje min. 40 kartek, wyposażony w listwę formatową oraz
wskaźnik środka strony, antypoślizgowa nakładka z tworzywa
sztucznego chroniąca meble przed uszkodzeniem, otwór do
wysypywania ścinków .
Przystosowane do drukarek atramentowych i laserowych.
Posiadające specjalne zabezpieczenie krawędzi, dzięki któremu
klej nie wypływa na powierzchnię – gwarantujące pełne
bezpieczeństwo sprzętu, pakowane fabrycznie.
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Lp

Opis szczegółowy

Nazwa asortymentu

Białe,

12

13

14

w

arkuszach

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE NA CD,
opakowaniu,pakowane
DVD

GUMKA

KARTKA SAMOPRZYLEPNA 76X76
MM+/-5MM

formatu
fabrycznie,

A4; 25 arkuszy w
gramatura:front 90g/m²,

podkład 52g//m²
Gumka biała, ołówkowa, bezpyłowa, odpadki zwijają się w
długie pasma, wydajna,tj.wytarcie jednej linijki tekstu nie
powoduje znaczącego ubytku gumki,nie naruszająca struktury
papieru, każda umieszczona w opakowaniu ochronnym, rozmiar
~ 43x17,5x11,5mm

Jm

Ilość

op.

7

szt.

300

a/ Bloczki 100-kartkowe, kartki w kolorze żółtym, każda kartka
nasączona wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej
wielokrotne przyklejanie i odklejanie, przy odklejaniu kartka nie bloczek
może pozostawiać śladów, ani niszczyć powierzchni na którą
była naklejona, ani sama ulegać zniszczeniu.
b/ Bloczki 100-kartkowe, różne kolory opis, jak wyżej.
bloczek
Bloczki 100-kartkowe, kartki kolorowe, każda kartka nasączona
wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne
przyklejanie i odklejanie, przy odklejaniu kartka nie może bloczek
pozostawiać śladów, ani niszczyć powierzchni na którą była
naklejona, ani sama ulegać zniszczeniu
Bloczki 100-kartkowe, kartki kolorowe, każda kartka nasączona
wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne
przyklejanie i odklejanie, przy odklejaniu kartka nie może bloczek
pozostawiać śladów, ani niszczyć powierzchni na którą była
naklejona, ani sama ulegać zniszczeniu

1300

100

15

KARTKA SAMOPRZYLEPNA 50X76
MM+/-5MM

16

KARTKA SAMOPRZYLEPNA 25X76
MM+/-5MM

17

KOSTKA PAPIEROWA 85X85 MM+/5MM

Różne kolory, min 400 kartek, klejona wzdłuż jednego boku

szt.

900

18

KOSTKA PAPIEROWA 85X85 MM

Kostka biała , ok.400 kartek

szt

60

szt.

350

szt.

17000

szt..

29000

szt.

35000

szt.

37000

szt.

35000

szt.

1000

szt.

3000

szt.

3500

szt.

2000

szt.

1000

szt.

80

19

KLEJ BIUROWY W SZTYFCIE

20

KOPERTA LISTOWA C-6

21

KOPERTA LISTOWA C-4

22

KOPERTA LISTOWA C-5

23

KOPERTA LISTOWA C-5

24

KOPERTA LISTOWA C-4

25

KOPERTA LISTOWA C-3

26

KOPERTA LISTOWA Z
ROZSZERZANYMI BOKAMI I
SPODEM

27

KOPERTA LISTOWA DL

W opakowaniach zawierających 20 g, klejący trwale papier,
fotografie, tkaniny i tekturę, nie marszczący, nie plamiący
klejonych powierzchni, nietoksyczny
i bezwonny,
szybkoschnący, bez rozpuszczalnika
Kolor biały, wykonana z papieru o gramaturze 75 g/m²,
samoklejąca, (pakowana po 1000 szt), bez okienka
Kolor biały, wykonana z papieru o gramaturze 80 g/m²,
samoklejąca, (pakowana po 500 szt), bez okienka
Kolor brązowy (jasny), wykonana z papieru o gramaturze 80
g/m², samoklejąca, (pakowana po 500 szt), bez okienka
Kolor biały, wykonana z papieru o gramaturze 80 g/m²,
samoklejąca, (pakowana po 500 szt), bez okienka
Kolor brązowy (jasny), wykonana z papieru o gramaturze 80
g/m², samoklejąca, (pakowana po 500 szt), bez okienka
Kolor brązowy (jasny), wykonana z papieru o gramaturze 80
g/m², samoklejąca, bez okienka
a/ Kolor brązowy (jasny), wykonana z papieru o gramaturze
130 g/ m², o wymiarach 229x324x38.
b/ Kolor biały , wykonana z papieru o gramaturze 130g/ m², o
wymiarach 250x353x38, samoprzylepna
a/ Bez okienka, kolor biały, wym. 220x110 mm, wykonana z
papieru o gramaturze 75 g/m², samoklejąca z paskiem.
b/ Z okienkiem, kolor biały, wym. 220x110 mm, wykonana z
papieru o gramaturze 75 g/m², samoklejąca z paskiem,
a/ Biały, z pędzelkiem, szybkoschnący, wodoodporny, silnie
kryjący, pojemnik zawierający min. 20 ml korektora,
niewidoczny dla kserokopiarek

Strona 2

300

200

Lp
28

Opis szczegółowy

Jm

Ilość

b/ Biały, w kształcie długopisu/pióra, z cienką końcówką(1mm+/
0,2mm), zawierający 7ml szybkoschnącego płynu korygującego,
z przwzroczystą nasadką zabezpieczjącą przed wysychaniem i
zaworkową końcówką,wodoodporny, skuteczne kryjący(po
jednokrotnym użyciu korektora nie widać elementu
korygowanego), niewidoczny dla kserokopiarek.

szt.

35

szt.

500

Nazwa asortymentu

KOREKTOR W PŁYNIE

29

KOREKTOR W TAŚMIE Z
ELASTYCZNĄ KOŃCÓWKĄ

Biały, trwały, do korekcji na papierze zwykłym i faksowym, w
przeźroczystej obudowie umożliwiającej kontrolę zużycia taśmy,
nie pozostawiający śladów i cieni na dokumentach, nie
zawierający rozpuszczalników, z ruchomą końcówką, szerokość
taśmy: 4,2 mm, długość min 8 m, niewidoczny dla kserokopiarek

30

KOSZULKA NA DOKUMENTY A-4

Wykonana z folii polipropylenowej przeźroczystej „groszek” o
grubości ok. 0,05 mm, otwierana z góry, w grzbiet
umożliwiający wpięcie do segregatora, antystatyczna

szt.

150000

31

KOSZULKA NA DOKUMENTY A-5

Cechy jak w pozycji 29

szt.

500

32

KOSZULKA NA DOKUMENTY A-4 Z
KLAPKĄ

szt.

8500

33

KOSZULKA NA KATALOGI A-4

szt.

18000

33

KOSZULKI A4 NA CD

szt.

100

34

KOSZULKI A4 NA WIZYTÓWKI

szt.

150

35

KSIĄŻKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK

Symbol - PU Kn-9 , format A-5, oprawa twarda

szt.

90

36

KSIĘGA KANCELARYJNA

Symbol – Pu-KK, format A-4, oprawa twarda

szt.

25

37

LINIJKA

Wykonana z przeźroczystego mocnego tworzywa, długość 30 cm

szt.

150

szt.

500

szt.

250

szt.

200

szt.

4500

szt.

900

38

MARKER PERMANENTNY DO CD

39

MARKER

40

NOŻYCZKI

Wykonana z mocnego PCV grubości min 0,13 mm, grzbiet
umożliwiający wpięcie do segregatora, boczna klapka chroniąca
dokumenty przed wypadaniem
Wykonana z mocnego PCV grubości min 0,15 mm, z
poszerzanymi bokami i spodem (poj. min.250 kart), grzbiet
umożliwiający wpięcie do segregatora, zgrzana z trzech stron,
wkładanie i wyjmowanie dokumentów od góry (ścianki pełne, o
jednakowej wysokości), antystatyczna
Przezroczysta, groszkowa struktura folii, antystatyczne i
neutralne
dla
przechowywanych
dyskietek,
grzbiet
umożliwiający wpięcie do segregatora.
Na stronie mieści po 20 wizytówek każda, grzbiet umożliwiający
wpięcie do segregatora

Tusz o wysokim stopniu nieprzezroczystości, nieścieralny,
odporny na działanie wody, do pisania na folii, szkle, tworzywie
sztucznym, w kolorach: niebieskim i czarnym, z okrągłą
końcówką o grubości: 0,4, 1 i 2 mm, nietoksyczny – bez
zawartości xylenu i toluenu, na bazie alkoholu
Do tablic suchościeralnych, tusz o neutralnym zapachu, nie
zostawiający śladów po wytarciu. Grubość okrągłej końcówki 13 mm. Kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony
Nożyczki 16 cm do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy
samoprzylepnej - ergonomiczny kształt, wykonane ze stali
nierdzewnej, czarna rączka z materiału syntetycznego odporna
na pęknięcia i odpryski

41

OFERTÓWKA A-4

Wykonana z kolorowej przeźroczystej, twardej folii PCV o grub.
ok. 0,15mm, zgrzana z dwóch stron, z wycięciem ułatwiającym
wkładanie i wyjmowanie dokumentów, w kształcie litery„L”

42

OŁÓWEK

Twardość HB, z korpusem drewnianym, dobrze ostrzący się
(korpu i grafit podczas temperowania nie kruszy i nie łamie)

Strona 3

Lp

43

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY

44

GRAFITY

45

PRZEKŁADKI DO SEGREGATORA A4

46

PŁYTA CD-R

47

PŁYTA CD-R
DATALIFE EXTRA PROTECTION

47

PŁYTA CD-RW

48

PRZYBORNIK NA BIURKO

49

PODAJNIK DO TAŚMY KLEJĄCEJ

50

ROZSZYWACZ

51

Opis szczegółowy

Jm

Ilość

szt.

120

op.

200

kpl

35

b/ Numeryczne 1-5, kartonowe z kartą do wielokrotnego opisu ,
karta informacyjno - opisowa laminowana, w komplecie 5 stron.

kpl

50

c/ Numeryczne 1-12, kartonowe z kartą do wielokrotnego opisu
karta informacyjno-ostrzegawcza laminowana, w komplecie 12
stron.

kpl

100

d/ kartonowe 1/3 A4, długość podkładki zabezpiecza dodatkowe
miejsca na opis, o wymiarach 10,5 cm x 24,o cm, różne kolory,

szt.

600

szt.

2400

op.

15

szt.

500

Nazwa asortymentu

SEGREGATOR A-4

Ołówek automatyczny, z gumowym uchwytem, metalowym
klipsem, przyciskiem do wysuwania grafitów umieszczonym na
wysokości gumowego uchwytu (na uchwyvie lub bezpośrednio
nad nim) oraz wymienną gumką, grubość grafitu 0,5mm, gumka
zabezpieczona nasadką, średnica obudowy na wysokości klipsa
11 mm(+/_ 1mm)
Grafity 0,5mm, do ołówka z pozycji 43, piszące na papierze i
kalce, duża wytrzymałość na łamliwość, wysoka elestyczność,
min. 20 szt. w opakowaniu, długości 70mm
a/ Alfabetyczne , wykonane z grubego białego kartonu 160 g/m2,
kolorowe indeksy w jaskrawych kolorach, wzmocnione przez
laminowanie, uniwersalna perforacja umożliwiająca używanie
przekładki w każdym segregatorze, w kpl dodatkowa strona
opisowa .

zapis jednokrotny, pojemność 700 MB, długość płyty 80 Mpix,
maks.prędkość nagrywania 52x, w pudełku z tworzywa
sztucznego
zapis jednokrotny, pojemność 700 MB, długość płyty 80 Mpix,
maks.prędkość nagrywania 52x, rozmiar płyty 120 mm, kolor
spodu płyty-biały, opakowanie zbiorcze (cake), ilość w
opakowaniu 50 szt.
zapis wielokrotny, pojemność 700 MB, długość płyty 80 Mpix,
maks.predkość nagrywania 52x, w pudełku plastikowym
Wykonany z polistyrenu-dymny, wielofunkcyjny, w kształcie
walca
Wielokrotnego uzupełniania - ciężki, stabilny, z antypoślizgową
podstawą zapobiegającą przesuwaniu się podajnika po biurku,
metalowym nożykiem do odcinania taśmy o wymiarach 18mm x
20m, podstawa o wymiarach wzdłuż najdłuższych boków 150 i
60 mm (+/-5mm).
Solidna konstrukcja metalowa z uchwytem z plastiku,
rozszywający wszystkie rodzaje zszywek

szt.

80

szt.

110

szt.

130

a/ Szerokość grzbietu 70-75 mm , - twarda oprawa z tektury
pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (100µm), z
mechanizmem dźwigniowym 2-pierścieniowym, w kształcie
litery D, niklowanym, mocowanym nitami, dolną listwą
wzmacniającą, z metalowym zaciskiem unieruchamiającym
dokumenty, okute dolne krawędzie ścian, z okutym w ścianie
grzbietu otworem oraz trwałą (tj. nie ulegająca zniszczeniu po
kilkukrotnym wysunięciu i wsunięciu obustronnej etykiety
grzbietowej kieszonką foliową na kartkę opisową, różne kolory

szt.

2900

Strona 4
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52
53

SEGREGATOR A-4
SEGREGATOR A-5

54

BLOK DO FLIPCHARTA

55

SKOROSZYT A-4

56

SKOROSZYT A-4
DO SEGREGATORA

57

SKOROSZYT A-4 Z KLIPSEM

58

SKOROSZYT A-4 Z KLIPSEM

59

SKOROSZYT A-4-TEKTUROWY-

60

SPINACZ BIUROWY TRÓJKĄTNY 25
MM

62

SPINACZ BIUROWY KRZYŻOWY 41
MM
SKOROWIDZ A-4

63

SKOROWIDZ A-5

64

SZUFLADA - PÓŁKA

61

65
66
67
68
69
70

71

Opis szczegółowy

Jm

Ilość

szt.

100

szt.
szt.

1700
50

szt.

30

szt.

2500

szt.

4300

szt.

200

szt.

400

szt.

200

op.

2200

op.

500

szt.
szt.

30
50

szt.

20

szt.

250

Stalowe, w opakowaniach po 12 sztuk

op.

900

Stalowe, w opakowaniach po 12 sztuk

op.

900

Stalowe, w opakowaniach po 12 sztuk

op.

200

Stalowe, w opakowaniach po 12 sztuk

op.

500

Stalowe, w opakowaniach po 12 sztuk

op.

300

Stalowe, w opakowaniach po 12 sztuk

op.

600

Nazwa asortymentu

SPINACZE - KLIPSY DO PAPIERU
15 MM
SPINACZE - KLIPSY DO PAPIERU
19 MM
SPINACZE - KLIPSY DO PAPIERU
25 MM
SPINACZE - KLIPSY DO PAPIERU
32 MM
SPINACZE - KLIPSY DO PAPIERU
41 MM
SPINACZE - KLIPSY DO PAPIERU
51 MM

b/ Szerokość grzbietu 23-27 mm, - twarda oprawa z tektury
pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (100µm), z
mechanizmem dźwigniowym 2- lub 4-pierścieniowym, w
kształcie litery D, niklowanym, mocowanym nitami, dolną listwą
wzmacniającą, z trwałymi (tj. nie ulegającymi zniszczeniu po
kilkukrotnym wysunięciu i wsunięciu obustronnej etykiety)
kieszonkami foliowymi umieszczonymi na grzbiecie oraz na
przedniej okładce, kieszonka na przedniej okładce umożliwia
włożenie kartki A4, różne kolory
Szerokość grzbietu - 50 mm, cechy jak w pozycji 51a
Szerokość grzbietu 70-75 mm, cechy jak w pozycji 51a
Blok gładki (czysty), 40 kartek o wymiarach 65x100 cm, z
perforacją ułatwiającą zrywanie kartek, gramatura papieru: min.
70 g/m²,
Wykonany z folii polipropylenowej o grubości ok. 0,2 mm, z
przeźroczystą przednią ścianą, z barwną ścianą tylną (różne
kolory), z papierową wkładką na opisy, umieszczoną pod
przeźroczystym paskiem na grzbiecie, metalowe wąsy
Wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z boczną perforacją
umożliwiającą wpięcie do segregatora, cechy jak w pozycji 55
Wykonany z folii polipropylenowej, z przeźroczystą przednią
ścianą, z barwną ścianą tylną, z klipsem umożliwiającym
przechowywanie dokumentów bez dziurkowania, mieszczący
minimum 30 kartek, różne kolory
Wykonany z folii polipropylenowej, z przeźroczystą przednią
ścianą, z barwną ścianą tylną, z klipsem umożliwiającym
przechowywanie dokumentów bez dziurkowania, mieszczący
minimum 60 kartek, różne kolory
Wykonany z tektury 275-350g/m2, wewnątrz, na tylnej ścianie
metalowe wąsy
Wykonany z drutu stalowego, niklowanego, sprężynującego,
pakowany po 100 szt
Wykonany z drutu stalowego, niklowanego, sprężynującego,
pakowany po 50 szt
Oprawa twarda, laminowana, 96 kartek, szyty
a/ Oprawa twarda, laminowana, 96 kartek, szyty
b/ Oprawa ze skóry ekologicznej, 96 kartek, w linie, registry
kolorowe, strony podzielone na część adresową i telefoniczną,
szyty
Pojemnik z przeźroczystego polistyrenu-dymny, format A-4,
możliwość ustawiania jednego na drugim

a/ Taśma samoprzylepna 18 mm x 20 m, bezbarwna, o wysokiej
przezroczystości, wytrzymała o dobrej przyczepności, o
rolka
strukturze tworzywa umożliwiającego pisanie po taśmie, nie
TAŚMA SAMOPRZYLEPNA W ROLCE
żółknąca z upływem czasu.
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72

TECZKA WIĄZANA TEKTUROWA

73

TECZKA Z GUMKĄ

74

75

76

77
78

79

80

81

82

83

Opis szczegółowy

Nazwa asortymentu

WIZYTOWNIK

ZAKREŚLACZ

ZAKŁADKA INDEKSUJĄCA
FLUORESCENCYJNA

ZAKŁADKA INDEKSUJĄCA

ZESZYT A-5

Ilość

b/ Taśma samoprzylepna szara 48 mm x 50 m, wytrzymała, o
rolka
dobrej przyczepności.

250

Wykonana z kartonu 450g/m2, format A4, biała

szt.

8000

szt.

3100

szt.

80

szt.

300

szt.

350

szt

250

C-90

szt.

200

a/ Na 200 wizytówek, okładka wykonana z wysokiej jakości
folii, posiadający otwierany ring pozwalający na wpięcie
dodatkowych koszulek

szt.

40

b/ Na 72 wizytówki - po 3 na stronie, okładka wykonana z
ekoskóry, z wszytą patką zamykającą, kolor czarny,wewnętrzna
strona okładki wyposażona z przodu w 9 (+/_1) kieszonek na
wizytówki, z tyłu w dużą płaską kieszeń, wymiary 19x12 cm

szt.

40

a/ Ze ściętą końcówką, fluorescencyjny, grubość linii ok. 5 mm,
do pisania na wszystkich rodzajach papieru w tym faksowym i
samoklejącym, bezwonny, kolory wg zapotrzebowania,

szt.

1500

obu
b/ Z dwoma końcówami o różnych grubościach po
stronach produktu, tusz pigmentowy do pisania na wszystkich
rodzajach papieru, w tym faksowym i samoklejącym, bezwonny,
kolory wg zapotrzebowania, nieblaknący, odporny na wodę,
grubość pisania ~4mm i ~0,6mm.

szt.

350

Umożliwiająca wielokrotne klejenie nie niszcząc dokumentu,
wykonana z przeźroczystego polipropylenu, można po niej pisać,
wymiary paska: ~12x45 mm, w dystrybutorze 5 kolorów

op.

1200

szt.

700

szt.

500

szt.

400

Wykonana z twardego kartonu 450g/m2, format A4, barwiona,
powlekana folią polipropylenową, gumka zamykająca teczkę
umieszczona pionowo, różne kolory
Teczka w formacie A4, z 20 przegrodami, oprawa z
utwardzonego, odpornego na zabrudzenie kartonu grubości 1,5
mm i gramaturze 1500g/m2,pokrytego z zewnątrz folią
TECZKA DO PODPISU
polipropylenową,
płócienny,
harmonijkowy
grzbiet,
wzmocnione paski oddzielające, strony z wygładzonego kartonu
o gramaturze 450 g/m2, otwory do przeglądania zawartości, na
frontowej okładce okienko do wpisu
Zapinana na jeden rzep, format A-4, wykonana z tektury (1mm),
TECZKA Z RZEPEM –KOPERTOWA- dwustronnie barwiona i powlekana folią polipropylenową,
szerokość grzbietu 10 mm, różne kolory
Zapinana na dwa rzepy, format A-4, wykonana z tektury
(2mm),jednostronnie
barwiona
i
powlekana
folią
TECZKA Z RZEPEM – SKRZYDŁOWApolipropylenową, szerokość grzbietu min. 30 mm, różne kolory (
w tym 60 szt.- pomarańczowa i 60 szt. -zielona)
- Metalowa kostka pojedyncza, do ostrzenia ołówków o średnicy
TEMPERÓWKA
do 8mm, ostrze stalowe
TAŚMA MAGNETOFONOWA

Jm

a/ Umożliwiająca wielokrotne klejenie nie niszcząc dokumentu,
wykonana z przeźroczystego polipropylenu, połowa paska
kolorowa, druga połowa bezbarwna, nie zasłaniająca tekstu,
można po niej pisać, w plastikowym pojedynczym podajniku 35
szt., różne kolory
- wymiary paska ~ 25x43 mm,
b/ j.w. - wymiary paska ~ 12x43 mm,
Z makulatury, zszyty, ilość kartek – 96, kartki białe w kratkę,
okładka twarda laminowana
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Opis szczegółowy

Nazwa asortymentu
ZESZYT A-4

ZSZYWACZ BIUROWY

Z makulatury, zszyty, ilość kartek – 96, kartki białe w kratkę,
okładka twarda laminowana
a/ Metalowy, mocny , na zszywki 23/8, 24/6 i 26/6, posiadający
pojemnik na 100 zszywek.
b/ Metalowy, mocny , możliwość przechowywania w
pionie, min. 2 możliwości zszywania (zamknięte i otwarte),
zszywający do 25 kartek, na zszywki 26/6 oraz 24/6
c/ Metalowy, mocny, zszywający do min. 140 kartek, na zszywki
23/13 i 23/17.
d/Metalowy, mocny, zszywający do 240 kartek, na zszywki
23/17, 23/20, 23/24
Wyposażony jest w metalowy magazynek na jeden rodzaj
zszywek No.10, 2 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe,
zszywa do 10 arkuszy ( 80g/m2), głębokość wsuwania kartki: 62
mm, system ładowania zszywek od góry, posiada wbudowany
rozszywacz
Wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000
szt.
Wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000
szt.
Wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000
szt.
Wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000
szt.

Jm

Ilość

szt.

200

szt.

120

szt

15

szt.

50

szt.

20

szt.

20

op.

100

op.

600

op.

300

op.

60

86

ZSZYWACZ BIUROWY MAŁY

87

ZSZYWKI 10

88

ZSZYWKI 24/6

89

ZSZYWKI 26/6

90

ZSZYWKI 23/8

91

ZSZYWKI 23/13

Wykonane z metalu wysokiej jakości,do zszywaczy ręcznych,
zszywające do 100 kartek papieru, w opakowaniach po 1000 szt.

op.

100

92

ZSZYWKI 23/17

Wykonane z metalu wysokiej jakości, do zszywaczy ręcznych,
zszywające do 140 kartek papieru, w opakowaniach po 1000 szt.

op.

100

93

ZSZYWKI 23/20

Wykonane z metalu wysokiej jakości, do zszywaczy ręcznych,
zszywajacych 240 kartek papieru, w opakowaniu po 1000 sztuk

op.

80

94

ZSZYWKI 23/24

Wykonane z metalu wysokiej jakości, do zszywaczy ręcznych,
zszywajacych 240 kartek papieru, w opakowaniu po 1000 sztuk

op.

80

95

PŁYTA DVD+R

szt.

300

96

PŁYTA DVD-R

szt.

200

97

PŁYTA DVD+R DOUBLE LAYER

op.

50

98

SERWETKI

op.

260

szt.

15

99

TABLICA KORKOWA

szt.
szt.

15
2

op.

130

100 PINEZKI

Zapis jednokrotny, pojemność 4,7 GB, długość płyty 120 Mpix,
maksymalna prędkość nagrania 16x, rozmiar płyty 120 mm, w
pudełku z tworzywa sztucznego
Zapis wielokrotny, pojemność 4,7 GB, długość płyty 120 Mpix,
maksymalna prędkość nagrania 16x, rozmiar płyty 120 mm, w
pudełku z tworzywa sztucznego
Zapis jednokrotny, pojemność 8,5 GB, długość płyty 240 Mpix,
maksymalna prędkość nagrania 8x, rozmiar płyty 120 mm,
opakowane w plastikowe pudełko zbiorcze (cake), ilość w
pudełku 10 sztuk
Papierowe, trzywarstwowe, wym. 33x33 cm, 20 szt. w
opakowaniu, kolory wg zapotrzebowania
Drewniana oprawa,
a/ wymiary 60x90 cm ,
b/ wymiary 90x120 cm,
c/ wymiary 100x150 cm
Do tablic korkowych, kolorowe, w kształcie beczułki, w
opakowaniach min.30 sztuk.
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101 POJEMNIK NA PŁYTY CD

102 NÓŻ DO KOPERT
103 ZWILŻACZ GLICERYNOWY
104 KOPERTA Z FOLII BĄBELKOWEJ

105 TUSZ DO PIECZĄTEK

106 DESKA Z KLIPSEM A4

107 GĄBKA MAGNETYCZNA
108 GUMKI RECEPTURKI
109

Opis szczegółowy

Jm

Ilość

Wykonany z tworzywa sztucznego, z etykietami ułatwiającymi
szybkie wyszukiwanie płyt, zawiera 25 przegródek otwieranych
pojedynczo od dołu, wymiary ~ 220x162x133, na 50 płyt.

szt.

5

szt.

20

szt.

20

szt.
szt.

300
500

szt.

90

szt.

30

szt.

4

op.

15

szt.

30

Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op

4
4
4
4
4
4
9
4
4
4
4
4
4

op.

30

op.

30

op.

20

op.

25

op.

20

Nazwa asortymentu

MAGNESY DO TABLIC
MAGNETYCZNYCH

Ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść pokryta wytrzymałym
tworzywem sztucznym, długość noża razem z uchwytem 18-20
cm.
Do palców, bezzapachowy, bezbarwny, antybakteryjny,
pojemność ~ 25 ml.
a/ wymiary 170x265 mm.
b/ wymiary 260x360 mm.
Tusz wodny do znakowania papieru, dokumentów, do stempli
ręcznych i samotuszujących, do stempli z gumową lub
fotopolimerową płytką stemplującą.
buteleczka 25ml z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek
oraz nakrętką w kolorze tuszu, kolory wg zapotrzebowania.
Wykonana z grubej tektury obciągniętej materiałem
syntetycznym, klips wykonany z metalu utrzymujący do 100
kartek, z uchwytem profilowanym w sposób ułatwiający proces
podnoszenia zacisku, kolory wg zapotrzebowania.
Do ścierania tablic suchościeralnych - plastikowa obudowa o
właściwościach magnetycznych, wkład czyszczący z doskonale
pochłaniającego materiału o strukturze filcu
Wykonane z gumy, o grubości ok. 3 mm i długości ok. 10 cm, w
opakowaniu 100 szt.
Okrągłe, kolorowe magnesy do tablic magnetycznych, średnica
20 mm
Posiadające specjalny pasek kleju umieszczony w grzbiecie,
okładka przednia wykonana jest z krystalicznie przejrzystej folii
150 µm tylna zaś z białego, błyszczącego kartonu laminowanego
folią, podwyższającą jego odporność na ścieranie 250 g/m2

110 TERMOOKŁADKI

111 OKŁADKI DO BINDOWNICY

szerokość grzbietu 12 mm w opakowaniu 80 szt.
szerokość grzbietu 15 mm w opakowaniu 50 szt.
szerokość grzbietu 18 mm w opakowaniu 50 szt.
szerokość grzbietu 20 mm w opakowaniu 50 szt.
szerokość grzbietu 25 mm w opakowaniu 50 szt.
szerokość grzbietu 30 mm w opakowaniu 30 szt.
szerokość grzbietu 35 mm w opakowaniu 30 szt.
szerokość grzbietu 40 mm w opakowaniu 30 szt.
szerokość grzbietu 1,5 mm w opakowaniu 100 szt.
szerokość grzbietu 3 mm w opakowaniu 100 szt.
szerokość grzbietu 4 mm w opakowaniu 100 szt.
szerokość grzbietu 6 mm w opakowaniu 100 szt.
szerokość grzbietu 9 mm w opakowaniu 80 szt.
bezbarwna, przeźroczysta, format A4, min. 240 mic, pakowane
po 100 szt.
karton skóropodobny, różne kolory, format A4, min. 240 mic.,
pakowane po 100 szt.
grzbiet plastikowy 4 mm ( 10 kart.), pakowane po 100 szt., różne
kolory
grzbiet plast. 8 mm ( 45 kart.), pakowane po 100 szt., różne
kolory
grzbiet plast. 10 mm ( 65 kart.), pakowane po 100 szt., różne
kolory
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GRZBIETY DO BINDOWNICY
( dł. grzbietu 30 cm)

113 PAPIER PAKOWY
114 POJEMNIK NA SPINACZE
115 PODKŁADKA (MATA) NA BIURKO
116 SZNUREK PAKOWY

117 NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW

118 KALKULATOR BIUROWY

grzbiet plast. 12 mm ( 105 kart.), pakowane po 100 szt., różne
kolory
grzbiet plast. 14 mm ( 125 kart.), pakowane po 100 szt., różne
kolory
grzbiet plast. 16 mm ( 145 kart.), pakowane po 100 szt., różne
kolory
grzbiet plast. 19 mm ( 165 kart.), pakowane po 100 szt., różne
kolory
papier pakowy szary, wymiary arkusza 1300x1000 mm,
gramatura 80g/m2; wytworzony z makulatury bez dodatków
chemicznych.
Pojemnik plastikowy, magnetyczny, w kształcie walca
Wykonana z PCV, na przechowywanie notatek, listy telefonów i
adresów itp., kolorowa z bezbarwną, wysokoprzezroczystą folią,
zgrzaną u góry z kolorowym spodem pokrytym gąbką, wymiary:
~490x~650mm.
Szary, ekologiczny, 250g
Ścinki 3,9X30, wydajność (ilość kartek) 12, stopień
bezpieczeństwa 3, automatyczny włącznik Start/Stop,
automatyczny Stop w momencie przepełnienia kosza na ścinki,
wyciągany kosz na ścinki z możliwością wychylenia w celu
wrzucania papieru nie wymagającego zniszczenia, pojemność
kosza 33 l.
Duży wyświetlacz 12-cyfrowy, lekko uniesiony, podstawowe
działania (+,-,x,/,%,√) dwie pamięci, dwa źródła zasilania
(fotoogniwo i bareria), wymiary ok. 200x150 mm.

Jm

Ilość

op.

30

op.

20

op.

30

op.

20

ark.

200

szt.

60

szt.

20

szt.

40

szt.

5

szt.

30

Wymagane jest aby:
1) okres ważności artykułów biurowychwynosił minimum 12 miesięcy od dnia dostawy,
2) dostarczone artykuły biurowe były fabrycznie nowe,
3) dostarczone artykuły biurowe były wyprodukowane z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Dostawa będzie następować w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia w
dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8,30-13,00, a w sytuacjach szczególnych również w innych dniach i godzinach
Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie,
stysownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
Wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy może ulec zmianie, stosownie do faktycznych wielkości dostaw do
Zamawiającego, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
W przypadku dostarczenia artykułów biurowych innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości, Wykonawca
zobowiązuje się do natychmiastowej ich wymiany na odpowiednie na własny koszt.
Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączone były próbki wszystkich artykułów wymienionych w pozycjach:
6, 7, 13, 14b, 15, 16, 28b, 43, 44, 51a, 51b, 63b, 74, 79b, 80b, 85b, 85d, 115.
Próbki oznakowane nazwą Wykonawcy, zapakowane w oddzielne pudełko, powinny być dostarczone łącznie z ofertą.
Zamawiający odkupi próbki od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po cenach jednostkowych
podanych w ofercie.
Pozostałe próbki zostaną zwrócone - oddane lub wysłane pod wskazany w ofercie adres, na koszt Wykonawcy.
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