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ROPS.X.3612/16/2013       Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

„Zakup z dostawą artykułów biurowych” 

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV 

Wyroby biurowe Kod CPV30192000-1 

Drobny sprzęt biurowy Kod CPV30197000-6 

Papier kserograficzny Kod CPV30197644-2 

Koperty – 30199230-1 

L.p Nazwa produktu opis ilość j.m 

1 

 ozdobny karton wizytówkowy   ozdobny karton wizytówkowy kryształ 230 
G/m3, rozmiar A4,Tłoczony papier do 
wydruku wizytówek  itp. KOLOR BIAŁY 

4 szt. 

2 

 ozdobny karton wizytówkowy   ozdobny karton wizytówkowy płótno 230 
G/m3 rozmiar A4,Tłoczony papier do 
wydruku wizytówek  itp. Opakowanie 
powinno zawierać 20 arkuszy. KOLOR 
KREMOWY 

6 op. 

3 

bindowanie - grzbiety, średnica 10 pakowane po 30 w opakowaniu 
(biały,czerwony,niebieski,czarny) 

5 op 

4 

bindowanie - grzbiety, średnica 12 zieleń, pakowane po 100  w opakowaniu 

7 op 

5 
bindowanie - grzbiety, średnica 6 pakowane po 40 w opakowaniu 

5 op 
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6 
bindowanie - grzbiety, średnica 8  pakowane po 40 w opakowaniu 

5 op 

7 

bindowanie - okładki A4, przeźroczyste,  0,15 mm przeźroczyste, pakowane po 100 w 
opakowaniu 

28 op 

8 
bindowanie - okładki, A4, skóropodobne pakowane po 100 w opakowaniu 

23 op 

9 

Bloczki (karteczki) samoprzylepne, notesy 
samoprzylepne żółte 76x76mm 

z substancją  klejącą usuwaną za pomocą 
wody, karteczki powinny być idealne do 
przekazywania wiadomości, gramatura 
70g/m2, ilość karteczek 100 szt., karteczki 
żółtego koloru o neutralnym kolorze 
wielkość: 76*76 

2522 szt 

10 

blok biurowy A4 96 kartek w kratkę  Blok biurowy, klejony od góry, bez otworów 
do segregatora,  
papier 70-80g, format A4, biała kartka w 
kratkę, 100 kartek. 

105 szt 

11 

blok biurowy A5 96 kartek w kratkę  Blok biurowy, klejony od góry, bez otworów 
do segregatora,  
papier 70-80g, format A5, biała kartka w 
kratkę, 96 kartek. 

95 szt 

12 

cienkopis  0,4 mm - CZERWONY Cienkopis do pracy z linijką i szablonem. 
Ekonomiczny w użyciu-tusz odporny na 
zasychanie.  
Mocna plastikowa końcówka oprawiona w 
metal. Grubość lini 0,4mm. Atrament z 
formułą Dry Safe: może pozostać bez skuwki 
do kilku dni i nie wysycha. Kolor czerwony. 

173 szt 
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13 

cienkopis  0,4 mm czarny Cienkopis do pracy z linijką i szablonem. 
Ekonomiczny w użyciu-tusz odporny na 
zasychanie.  
Mocna plastikowa końcówka oprawiona w 
metal. Grubość lini 0,4mm. Atrament z 
formułą Dry Safe: może pozostać bez skuwki 
do kilku dni i nie wysycha. Kolor czarny. 

177 szt 

14 

Cienkopis kulkowy  Cienkopis kulkowy. Grubość lini 0.5 mm, 
długość lini do 2500 m.Obudowa w kolorze 
atramentu z okienkiem pozwalającym na 
zużycie tuszu. Wentylowana skuwka z 
metalowym klipem. Możliwość pisania po 
wszystkich rodzajach papieru. KOLOR 
NIEBIESKI  

75 szt. 

15 

Cienkopis kulkowy  Cienkopis kulkowy. Grubość lini 0.5 mm, 
długość lini do 2500 m.Obudowa w kolorze 
atramentu z okienkiem pozwalającym na 
zużycie tuszu. Wentylowana skuwka z 
metalowym klipem. Możliwość pisania po 
wszystkich rodzajach papieru. KOLOR 
ZIELONY 

29 szt. 
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16 

długopis automatyczny   -NIEBIESKI Z wymiennym wkładem olejowym, linia 
pisania 0,27 mm, gumowy uchwyt w kolorze 
tuszu  
zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni 
podczas pisania, mechanizm chowania 
wkładu, krystaliczna obudowa; tusz olejowy, 
wodoodporny, nieblaknący. Kolor niebieski 

686 szt 

17 

długopis automatyczny - CZARNY Z wymiennym wkładem olejowym, linia 
pisania 0,27 mm, gumowy uchwyt w kolorze 
tuszu  
zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni 
podczas pisania, mechanizm chowania 
wkładu, krystaliczna obudowa; tusz olejowy, 
wodoodporny, nieblaknący. Kolor czarny 

346 szt 

18 

długopis automatyczny - ZIELONY Z wymiennym wkładem olejowym, linia 
pisania 0,27 mm, gumowy uchwyt w kolorze 
tuszu  
zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni 
podczas pisania, mechanizm chowania 
wkładu, krystaliczna obudowa; tusz olejowy, 
wodoodporny, nieblaknący. Kolor zielony 

135 szt 
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19 

długopis automatyczny -CZERWONY Z wymiennym wkładem olejowym, linia 
pisania 0,27 mm, gumowy uchwyt w kolorze 
tuszu zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni 
podczas pisania, mechanizm chowania 
wkładu, krystaliczna obudowa; tusz olejowy, 
wodoodporny, nieblaknący. Kolor czerwony. 

135 szt 

20 

długopis jednorazowy  Cieńka końcowka 0,7 mm. Długość lini 
pisania 3000 m.Wkład w kolorze niebieskim. 
Obudowa długopisu nieprzezroczyta 
(np.kolor pomarańczowy) 

481 szt 

21 

długopis na łańcuszku Długopis na łańcuszku, połączony z 
metalowym łańcuszkiem z samoprzylepna 
podstawką w kształcie kulki, utżymujący 
długopis w pozycji stojącej, podstawka a 
możliwością obrotu, wkład w kolorze 
niebieskim. 

35 szt 
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22 

Długopis z wymiennym wkładem żelowym Długopis z wymiennym wkładem żelowym, 
linia pisania EXTRA FINE 0,3 mm, długość 
linii 1000m. Końcówka powinna być 
wzmocniona nierdzewną stalą. Tusz żelowy 
zapewnia niezmieną miękkość i płynność 
pisania. Ergonomiczny, wygodny uchwyt. 
Gładka i równa linia pisania.KOLOR 
NIEBIESKI 

305 szt 

23 

Długopis z wymiennym wkładem żelowym Długopis z wymiennym wkładem żelowym, 
linia pisania EXTRA FINE 0,3 mm, długość 
linii 1000m. Końcówka powinna być 
wzmocniona nierdzewną stalą. Tusz żelowy 
zapewnia niezmieną miękkość i płynność 
pisania. Ergonomiczny, wygodny uchwyt. 
Gładka i równa linia pisania.KOLOR 
CZERWONY 

35 szt 
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24 

Długopis z wymiennym wkładem żelowym Długopis z wymiennym wkładem żelowym, 
ergonomicznym uchwytem i mechanizmem 
chowania wkładu. Linia pisania 0,3mm , 
długość linii 900m. Nowoczesne wzornictwo, 
gumowana obudowa w intensywnych 
kolorach, okienko umożliwiające kontrolę 
zużycia tuszu. Powinien pisać miękko, 
pozostawiając gładką równą linie.  Powinien 
nadawać się do opisania faktur. KOLOR 
NIEBIESKI 

31 szt 

25 

dziurkacz do 30 stron. Wykonany z metalu z palstikową listwą 
formatową  oraz plastikowym łatwym  
do opróżnienia pojemnikiem na konfetti, 
wyposażony w wskaźnik środka strony. Do 
dziurkowania 30 stron. 

20 szt 

26 

dziurkacz do 65 kartek Wykonany z metalu z palstikową listwą 
formatową  oraz plastikowym łatwym  
do opróżnienia pojemnikiem na konfetti, 
wyposażony w skaźnik środka strony. Do 
dziurkowania 65 stron. 

24 szt 
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27 

etykiety samoprzylepne na arkuszach A4, 
przystosowane do drukarek atramentowych, 
laserowych oraz kserokopiarek (ROZMIAR  1 sztuk 
na arkuszu)  

Samoprzylepne, arkusz formatu A4, do 
drukarekatramentowych laserowych i 
kopiarek. Liczba etykiet na arkuszu: 
1.opakowanie 100szt 

9 op 

28 

etykiety samoprzylepne na arkuszach A4, 
przystosowane do drukarek atramentowych, 
laserowych oraz kserokopiarek (ROZMIAR 56 sztuk 
na arkuszu)  

Samoprzylepne, arkusz formatu A4, do 
drukarekatramentowych laserowych i 
kopiarek. Liczba atykiet na arkuszu: 56. 
opakowanie 100szt 

13 op 

29 

folia laminacyjna A4, grubośc mikrony 80 przeźroczyste, pakowane po 100 arkuszy w 
opakowaniu 

12 op 

30 

foliopis wodoodporny przeznaczony do pisania po prawie 
wszystkich powierzchni takich jak: folie do 
rzutników, szkło , plastik, drewno,metal, 
porcelana itp.. Idealny do opisywania płyt 
CD-R/RW  i DVD. Zawiera atrament z 
formułą DRY SAFE GRUBOŚĆ 0,6MM KOLOR 
NIEBIESKI  

21 szt 

31 

foliopis wodoodporny przeznaczony do pisania po prawie 
wszystkich powierzchni takich jak: folie do 
rzutników, szkło , plastik, drewno,metal, 
porcelana itp.. Idealny do opisywania płyt 
CD-R/RW  i DVD. Zawiera atrament z 
formułą DRY SAFE GRUBOŚĆ 0,6MM KOLOR 
CZARNY 

19 szt 
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32 

gumka do mazania  Wysokiej jakości, wykonane z PCV z 
przeznaczeniem do ścierania  
ołówka z papieru, wyposażona w ruchomą , 
kartonową osłonę. Wymiary 43x19x13mm. 

73 szt 

33 

gumki recepturki Elstyczne, pakowane w woreczkach,  
średnica 60 mm. Opakowanie 1 kg. Kolor 
zielony. 

34 op 

34 

kalkulator biurowy  Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym 
wyświetlaczem. Duży wyświetlacz, 
podwójna pamięć, zaokrąglanie wyników, 
kaliwsz cofania, klawisz podwójnego zera, 
klawisz zmiany znaku +/-, wymiary 
160x152x32mm 

22 szt 

35 

kartony do archiwizacyji  A4 grzbiet 80 mm pudło Pudło przeznaczone do transportu 
dokumentów  
 do archiwum, wymiary 522x351x305mm, 
wykonane z tektury falistej bezkwasowej, 
składane-proste w montażu. Mieszczące 6 
pudełek 80mm.kolor szary 

435 szt 
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36 

klej biurowy w sztyfcie, do papieru i tektury, 
nietoksyczny, przezroczysty 

Wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny, 
bezwonny, zmywalny i niebrudzący. Nie 
zawiera kwasów ani rozpuszczalników. 
Przeznaczony do papieru, fotografii, tektury 
i tkanin. Certyfikat ASTM oraz EN71, 3 lata 
gwarancji. Gramatura 35g. 

541 szt 

37 

klip biurowy 19 mm Metalowe, umożliwiające spięcie grubszych  
plików dokumentów, rozmiar 
41mm.opakowanie 12 szt 

194 op 

38 

klip biurowy 41 mm Metalowe, umożliwiające spięcie grubszych  
plików dokumentów, rozmiar 
41mm.opakowanie 12 szt 

216 op 

39 

klip biurowy 51 mm  Metalowe, umożliwiające spięcie grubszych  
plików dokumentów, rozmiar 51 
mm.opakowanie 12szt 

192 op 

40 

klipsy biurowe 25 mm   Metalowe, umożliwiające spięcie grubszych  
plików dokumentów, rozmiar 
25mm.opakowanie 12 szt 

165 op 

41 

klipsy biurowe 32 mm   Metalowe, umożliwiające spięcie grubszych 
plików dokumentów, rozmiar 32 
mm.opakowanie 12 szt 

146 op 
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42 

Koperty B4 z rozszerzanymi bokami i spodem  Wykonane z białego papieru, samoprzylepne  
z paskiem HK, format B4, gramatura 
80g/m2, opakowanie 250szt 

19 op 

43 

Koperty B4 z samoprzylepnym paskiem Wykonane z białego papieru, samoprzylepne  
z paskiem HK, format B4, gramatura 
80g/m2, opakowanie 250szt 

22 op 

44 

Koperty B5 z samoprzylepnym paskiem, bez okienka Wykonane z białego papieru, samoprzylepne  
z paskiem HK, format B5p, gramatura 
80g/m2, opakowanie 500szt 

130 op 

45 

koperty DL (110 mm x 220 mm ) samoklejące z 
okienkiem 

Wykonane z białego papieru, samoprzylepne  
z paskiem HK, z oknem prawym, format 
110x220 mm, rozmiar okna 45x90mm, 
gramatura 80g/m2, opakowanie 1000szt 

2 op 

46 

KOREKTOR  Suchy korektor, wyposażony w bardzo 
przyczepną taśmę, taśma odporna na  
zrywanie, system korygowania boczny, 
szerkość i długość taśmy 4,2mm x 16m. 
Przyjazny środowisku i ekonomiczny. 

256 szt 

47 

koszulki A4 do segregatorów min 45mic., groszkowe Wykonane z folii o groszkowej strukturze, 
otwierane od góry,  
do przechowywania dokumentów do 
formatu A4, z brzegiem do wpięcia do 
segregatora opakowanie 100szt 

286 op 
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48 

Koszulki A4 z klapką  Koszulki A4 z klapką 10 szt w opakowaniu 

30 op 

49 

Koszulki A4 z klapką  Koszulki A4 groszkowe zwykłe 100 szt w 
opakowaniu, grubość 45 mic 

38 op 

50 

koszulki B4 Z KLAPKĄ  Wykonane z folii o groszkowej strukturze, z 
boczną otwieraną klapą, do 
przechowywania dokumentów do formatu 
A4, miękkie, z brzegiem do wpięcia do 
segregatora.opakowanie 10szt 

622 op 

51 

koszulki do segregatorów koszulki do segregatorów A5 krystaliczne, 
pakowane po 100 szt. 

19 op. 

52 kredki bambino kredki bambino 15 op. 

53 

linijka biurowa 20 cm Wykonane z przeźroczystego polistyrenu, 
wysokiej jakości o opytmalnej  
giętkości, posiadające trwałe i nieścieralne 
podziałki oraz zaokrąglone rogi dla 
bezpieczeństwa użytkownika. 

32 szt 

54 

linijka biurowa 30 cm Wykonane z przeźroczystego polistyrenu, 
wysokiej jakości o opytmalnej  
giętkości, posiadające trwałe i nieścieralne 
podziałki oraz zaokrąglone rogi dla 
bezpieczeństwa użytkownika. 

39 szt 

55 

marker do flipcharta marker suchościeralny do flipcharta, mix 
kolorów 

54 szt. 
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56 

marker permanentny Tusz wodoodporny, nietoksyczny, szybko 
schnący 
, plastikowa obudowa, końcówka okrągła 
dająca linię do pisania o grubości 1-3 mm. 
Kolor czarny. 

75 szt 

57 

masa mocująca (min. 75 kostek z opakowaniu) Nadająca się do wielokrotnego użytku, do 
tymczasowego potwiedzania  
informacji, plakatów, planów, wykonana w 
formie łatwych do odklejania małych 
kwadracików. Ok. 75 kostek. 

36 op 

58 

notes kostka notes kostka 750 luźnych, białych kartek, 
rozmiar 85 mm x 85 mm. 

128 szt. 

59 

notes samoprzylepny substancja  klejąca usuwana za pomocą 
wody, karteczki powinny być idealne do 
przekazywania wiadomości, karteczki 
żółtego koloru o neutralnym kolorze 
wielkość: 105*76 

195 szt 

60 

notes samoprzylepny wielkość 20 mm * 50 mm, notes papierowy, 
4 kolory w bloczku,  żywe kolory 

91 szt 

61 

notes samoprzylepny , 38x51  Bloczek, samoprzylepny żółty, do 
przekazywania wiadomości. Substancja  
klejąca usuwalna za pomoca wody, 
gramarura 70 g/m2, wymiar 38x51mm. Ilość 
kartek 3x 100 szt. w opakowaniu foliowym 

424 szt 
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62 

nożyczki biurowe 20-21 cm z  
ergonomicznym uchwytem gumowym 

Nożyczki z ostrzem wykonanym z 
hartowanej nierdze 
wnej stali. Rączki nożyczek wykonane są z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Wymiar 20-21cm. 

35 szt 

63 

Nóż do otwierania kopert   metalowy nóż do otwierania kopert  
- długość noża wraz z uchwytem 19 - 23  cm  
- ostrze ze stali nierdzewnej 
- rękojeść pokryta tworzywem sztucznym 

3 szt 

64 

ofertówka  ofertówka wykonana ze sztywnej foli PCV, 
otwierna u góry i z prawej strony. Kolor 
przeźroczyty.  Opak 25szt  

14 op. 

65 

ofertówka  ofertówka wykonana ze sztywnej foli PCV, 
otwierna u góry i z prawej strony. Przód 
przeźroczysty tył kolorowy .  Opak 25szt  

23 op 

66 

ołówek wykonany z żywicy syntetycznej 
charakteryzujący się wysoką elastycznością. 
Trwały grafit, który się nie łamie, gdy 
spadnie na podłogę.Doskonale się ostrzy. 

16 szt 

67 

Ołówek automatyczny  Ołówek automatyczny z grafitem o grubości 
0,5 mm. Karbowany korpus z metalowym 
klipem, obudowa o przekroju trójkatnym, 
kolor obudowy bordowy 

14 szt. 
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68 

OŁÓWEK Z GUMKĄ ZWYKŁY Ołówek drewniany, mocne cedrowe drewno 
łatwo się temperuje,  
w wersji z gumką, odporny na złamania. 

244 szt 

69 

papier do flipcharta gładki papier do flipcharta gładki, biały, gramatura 
papieru 70g/m2, wymiary 65x100, 50 
arkuszy 

35 szt. 

70 

PAPIER KSERO 80GR A4 Do drukarek i kserokopiarek, do wydruków 
czarno-białych, kolorowych 
i kopiowania, błyskawiczne wysychanie 
druku, optymalna  sztywność, białość CIE 
161, gramatura 80g/m2.  

2615 ryza 

71 

pianka antystatyczna do czyszczenia urządzeń 
biurowych 

Pianka do czyszczenia powierzchni 
plastikowych  
w urządzeniach biurowych,antystatyczna, 
bakteriobójcza 400 ml 

33 szt 

72 

pinezki kołeczki pinezki kolorowe, kołeczki.100 szt w 
opakowaniu 27 op 

73 

pisak flamaster zawierający atrament na bazie 
wody. Z mocną i odporną końcówką o 
grubości linii M - 1 mm, Wentylowa skuwka 
KOLOR NIEBIESKI 

12 szt 

74 

pisak flamaster zawierający atrament na bazie 
wody. Z mocną i odporną końcówką o 
grubości linii M - 1 mm, Wentylowa skuwka 
KOLOR ZIELONY 

12 szt 

75 
plastelina plastelina 6 kolorowa 

15 op. 
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76 

Płyty CD R 700 MB Płyty CD R 700 MB – każda osobno 
zapakowana w pudełko 1 szt w opakowaniu 

278 szt 

77 

pojemnik na dokumenty A4 - pionowy stojak 
plastikowy (nie składany) grzbiet 70mm 

Nieskładany pojemnik na dokumenty, 
wykonany z twardego odpornego na 
pęknięcia tworzywa sztucznego, wymiary 
240x70x315mm  

108 szt 

78 

Półki na dokumenty  Półki na dokumenty, z dobrej jakości 
plastiku, z przodu wcięcie, 
 kolor czarny, o formacie A4, wysokość 
103mm wymiary 255x103x357 

33 szt 

79 

Półki na dokumenty , szuflada na biurko Półki na dokumenty, z dobrej jakości 
plastiku, z przodu wcięcie, 
 kolor niebieski, o formacie A4, wysokość 70 
mm wymiary 255x70x357mm 

66 szt 

80 

przekładki kartonowe indeksujące do segregatorów 
10,5x23,5mm 

Przekładki kartonowe indeksujące wykonane  
z wytrzymałego kolorowego kartonu, 
rozmiar 10,5x23,5mm.mix kolorów (mix 
kolorów m.in. zieleń, żółte) 

38 op 

81 

przekładki wąskie kartonowe wykonane z wytrzymałego kolorowego 
kartonu, długość maxi zabezpiecza 
dodatkowe miejsce na opisy, 100 szt.KOLOR 
ŻÓŁTY 

16 op 
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82 

przekładki wąskie kartonowe wykonane z wytrzymałego kolorowego 
kartonu, długość maxi zabezpiecza 
dodatkowe miejsce na opisy, 100 szt. KOLOR 
ZIELONY 

9 op 

83 

przekładki wąskie kartonowe wykonane z wytrzymałego kolorowego 
kartonu, długość maxi zabezpiecza 
dodatkowe miejsce na opisy, 100 szt.KOLOR 
POMARAŃCZOWY 

7 op 

84 

przybornik na biurko - organizer  Wykonany z przezroczystego polistyrenu 
odpornego na peknięcia,  
w komplecie karteczki. Wymiary 230 x 170x 
50mm. 

36 szt 

85 

rozszywacz uniwersalny z blokadą Z metalową konstrukcją i obudową z 
trwałego tworzywa, bez blokady. 

236 szt 

86 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 5 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej, 
mix color 

54 szt 
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87 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR ZIELONY 

32 szt 

88 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR NIEBIESKI 

88 szt 
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89 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR CZERWONY 

36 szt 

90 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR ŻÓŁTY 

37 szt 
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91 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR POMARAŃCZOWY 

19 szt 

92 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR FIOLETOWY 

42 szt 
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93 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR RÓŻOWY 

33 szt 

94 

segregator wysokiej jakości segregator o rozmiarze A4, 
szerokość grzbietu 7 cm, na zewnątrz 
oklejony folią polipropylenową, precyzyjny 
2-ringowy mechanizm dźwigniowy, z 
wymienną etykietą na grzbiecie, 
wzmocniony otwór na palec ułatwiajacy 
wyjmowanie segregatora z półki, na 
przedniej okładce dwa otwory rado 
ułatwiające zamykanie segregatora i 
utrzymujące segregator w pozycji pionowej 
KOLOR CZARNY 

57 szt. 
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95 

skoroszyt A4 z folii PP, przezroczysta przednia 
okładka, kolorowa tylna, bez perforacji do wpięcia 
do segregatora 

Skoroszyt plastikowy wykonany z 
polipropylenu, bezbarwna frontowa okładka 
i kolorowa tylna, wymiennna etykieta na 
grzbiecie, format A 4 mix kolorów 

323 szt 

96 

spinacz okrągły metalowy 33 mm Spinacz okrągły używany do  
spinania dokumentów opakowanie 100szt 

73 op 

97 

spinacz okrągły metalowy 50 mm Spinacz okrągły używany  
do spinania dokumentów  opakowanie 
100szt 111 op 

98 
spinacze okrągłe rozmiar 28 cm  opakowanie 100 szt 

58 op 

99 

Sprężone powietrze Do czyszczenia kurzu z trudno dostępnych 
miejsc: klawiatura, drukarki, napędy itp. 
Wyposażone w wydłużoną dyszę do 
precyzyjnegokierowania strumieniem 
powietrza. Pojemność 400 ml. 

43 szt 

100 

szuflada na dokumenty wykonana z metalowej siateczki , 
trzypoziomowa, z możliwością wysuwania 
szuflad do przodu, kolor srebrny 

12 szt. 

101 

ściereczka  mokra/sucha Ściereczki  opakowanie zawierające 
podwójne saszetki, zawierające ściereczki 
mokre i suche  nie zawierające alkoholu 
opakowanie zawiera 12suchych i 12 
mokrych ściereczek 

502 op 
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102 

tablica korkowa Tablica korkowa w drewnianej ramie, 
wymiar 60x80 cm 11 op 

103 

taśma klejąca o szerkości 18 mm i długości  
20 m na plastikowej rolce 

Taśma klejąca biurowa, przezroczysta  
o dużej sile przylegania do papieru, 
wykonana z polipropylenu i pokryta 
emulsyjnym klejem akrylowym. Wymiary: o 
szerkości 18 mm i długości 20 m na 
plastikowej rolce. 

138 szt 

104 

taśma klejąca pakowa szerokość 48mm, długość 
50m 

Taśmy pakowe bardzo wytrzymałe, odporne 
w  
wysokich i niskich temperaturach, cicho-
odwijalne,szerokość 48mm, długość 50m. 
Kolor brązowy 

50 szt 

105 

teczka kopertowa  teczka do dokumentów A4, wykonana z folii 
PP o lekko matowej strukturze. Zapinana na 
zatrzask. Grubość folii: 0,20 mm. Mix 
kolorów. 

36 szt. 

106 

teczka tekturowa z gumką  format A4, karton, z zamknięciem na gumkę, 
gramatura 350g/m2. Lakierowana. Mix 
kolorów.  

486 szt. 

107 

teczki do podpisu 15 przekładek Teczka do podpisu wykonana ze sztywnej 
 tektury oklejonej elegancką okleiną format 
A 4, 15 przekładek. mix kolorów 

26 szt 

108 

teczki tekturowe, wiązane (na dokumenty formatu 
A4) 

Teczka tekturowa wiązana kolor bialy 
gramatura 280 g 12185 szt 

109 

Temperówka Wykonana ze stopu aluminium z ostrzem o 
bardzo wysokiej trwałości, pojedyncza. 

60 szt 
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110 

Temperówka z podwójnym ostrzem Temperówka z przykryciem. Podwójne 
ostrze z wejściem dla ołówków o grubości 
standardowej oraz JUMBO.  

19 szt. 

111 

tusz do pieczątek/stempli, bezolejowy, wodny, 
uniwersalny, 25ml 

Uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych  
i samotuszujących z końcówką ułatwiającą 
nasączanie poduszek kolor czarny tusz nie 
dopuszcza innej pojemności 

45 szt 

112 

wąsy skoroszytowe  Mechanizm skoroszytowy "wąsy" - wpinany 
mix kolorów 25 szt w opakowaniu 

36 op 

113 

wkład do długopisów olejowych  
Wkład krótki  (pasujacy do długopisów 
zaoferowanych w przetargu ww. poz.) 

Wkład olejowy do długopisów z 
mechanizmem 
 chowania wkładu; linia pisania 0.27 mm 
kolor niebieski 218 szt 

114 

wkład do długopisów olejowych Wkład krótki 
(pasujacy do długopisów zaoferowanych w 
przetargu ww. poz.) 

Wkład olejowy do długopisów z  
mechanizmem chowania wkładu; linia 
pisania 0.27 mm kolor czerwony 

99 szt 

115 

wkład do długopisów olejowych Wkład krótki 
(pasujacy do długopisów zaoferowanych w 
przetargu ww. poz.) 

Wkład olejowy do długopisów z  
mechanizmem chowania wkładu; linia 
pisania 0.27 mm, czarny 

91 szt 

116 

Wkład żelowy (pasujacy do długopisów 
zaoferowanych w przetargu ww. poz.22) 

do wyżej opisanego długopisu - KOLOR 
NIEBIESKI 154 szt 

117 

Wkład żelowy (pasujacy do długopisów 
zaoferowanych w przetargu ww. poz. 23) 

do wyżej opisanego długopisu - KOLOR 
CZERWONY 14 szt 

118 

Wkład żelowy (pasujacy do długopisów 
zaoferowanych w przetargu ww. poz. 24) 

do wyżej opisanego długopisu - KOLOR 
NIEBIESKI 34 szt 
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119 

zakładki  Zakładki indeksujące  niepapierowe 
(plastikowe), w pojemniku plastikowym. 
Rozmiar 25*43mm W pojemniku powinno 
być 50 szt. KOLOR ŻÓŁTY, 

9 op 

120 

zakładki  Zakładki indeksujące  niepapierowe 
(plastikowe), w pojemniku plastikowym. 
Rozmiar 25*43mm W pojemniku powinno 
być 50 szt. KOLOR NIEBIESKI 

9 op 

121 

zakładki  Zakładki indeksujące  niepapierowe 
(plastikowe), w pojemniku plastikowym. 
Rozmiar 25*43mm W pojemniku powinno 
być 50 szt. KOLOR CZERWONY 

8 op 

122 

zakładki indeksujące (strzałki foliowe) Samoprzylepne zakładki indeksujące strzałki, 
służą do zaznaczania stron, segregowania 
informacji, pakowane po 5 kolorów, po 20 
mzałkładek w każdym kolorze 

335 op 

123 

ZAKREŚLACZ  Z tuszem na bazie wody. Szerokość linii 2 do 
5 mm.  
Do wszystkich rodzajów papieru: zwyklego, 
faksowego i samokopiującego. Odporny na 
zasychanie pozostawiony bez skuwki nie 
zasycha przez 4 godziny, kolor żółty 

261 szt 
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124 

ZAKREŚLACZ  Z tuszem na bazie wody. Szerokość linii 2 do 
5 mm.  
Do wszystkich rodzajów papieru: zwyklego, 
faksowego i samokopiującego. Odporny na 
zasychanie pozostawiony bez skuwki nie 
zasycha przez 4 godziny, kolor 
pomarańczowy 

252 szt 

125 

ZAKREŚLACZ  Z tuszem na bazie wody. Szerokość linii 2 do 
5 mm.  
Do wszystkich rodzajów papieru: zwyklego, 
faksowego i samokopiującego. Odporny na 
zasychanie pozostawiony bez skuwki nie 
zasycha przez 4 godziny, zielony, turkusowy 

246 szt 

126 

Zakreślacz z dwoma końcówkami Zakreślacz z dwoma końcówkami. 
Wypełniony światłoodpornym tuszem 
pigmentowym. Wyposażony w dwie 
końcówki o równych grubościach zakreślania 
0,6 mm i 4 mm. KOLOR POMARAŃCZOWY 

10 szt. 

127 

Zakreślacz z dwoma końcówkami Zakreślacz z dwoma końcówkami. 
Wypełniony światłoodpornym tuszem 
pigmentowym. Wyposażony w dwie 
końcówki o równych grubościach zakreślania 
0,6 mm i 4 mm. KOLOR ŻÓŁTY 

14 szt. 
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128 

Zakreślacz z dwoma końcówkami Zakreślacz z dwoma końcówkami. 
Wypełniony światłoodpornym tuszem 
pigmentowym. Wyposażony w dwie 
końcówki o równych grubościach zakreślania 
0,6 mm i 4 mm. KOLOR ZIELONY 

11 szt. 

129 

Zakreślacz z dwoma końcówkami Zakreślacz z dwoma końcówkami. 
Wypełniony światłoodpornym tuszem 
pigmentowym. Wyposażony w dwie 
końcówki o równych grubościach zakreślania 
0,6 mm i 4 mm. KOLOR RÓŻOWY 

9 szt. 

130 

zszywacz zszywacz biurowy z systemem bardzo 
płaskiego zakleszczania zszywek, który zszyje 
50 kartek.Wysokowydajny zszywacz posiada 
metalowy magazynek na dwa rodzaje 
zszywek. 3 metody zszywania: zszycie, 
zszycie czasowe i przekłucie. Łębokość 
wsuwania kartki: 60mm. System ładowania 
zszywek od przodu przy użyciu guzika. Waga 
ok. 245g Ważne min.10 lat gwaracji 

25 szt 

131 

zszywacz do 30 kartek, metalowy Metalowy zszywacz na 100 sztuk  
zszywek zszywa do 30 kartek 

73 szt 
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132 

zszywki – rozmiar 24/6 Zszywki  rozmiar 24/6  wykonane z wysokiej  
jakości galwanizowanej stali:charakteryzują 
się dużą twardością i odpornością 
opakowanie 100szt 

1275 op 

133 

zszywki – rozmiar 25/10  Zszywki  rozmiar 25/10 wykonane z wysokiej 
jakości galwanizowanej stali:charakteryzują 
się dużą twardością i odpornością 

231 op 

134 
zszywki do zszywacza wielkość 24/6 1opak-1000 szt 

116 op 

135 

Teczka z gumką Teczka PCV, zapinana na gumkę w kolorze 
teczki, powinna posiadać miejsce na 
wizytówkę na froncie teczki, pomieści min. 
200 stron , format A4 

10 szt 

136 
zszywki do zszywacza wielkość 23/8, 1000 szt w opakowaniu 

10 op. 

137 
zszywki do zszywacza wielkość 24/8, 1000 szt w opakowaniu 

10 op. 

138 
zszywki do zszywacza wielkość 26/8, 5000 szt w opakowaniu 

10 op. 

139 

paski do segregatorów samoprzylepne, wpinki do 
segregatorów 

paski do segregatorów samoprzylepne, 
wykonane z PCV, z perforacją do wpięcia do 
segregatora, do dokumentów w formacie 
A4, pakowane po 100 szt. w opakowaniu 

4 op. 

140 

skoroszyt A4 z folii PP, przezroczysta przednia 
okładka, kolorowa tylna, z perforacją do wpięcia do 
segregatora 

Skoroszyt plastikowy wykonany z 
polipropylenu, bezbarwna frontowa okładka 
i kolorowa tylna, wymiennna etykieta na 
grzbiecie, format A 4 mix kolorów 

24 szt. 
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141 

flipchart  Rama aluminiowa, która zapewnia 
stabilizację, kat pochylenia 15*, 2 
aluminiowe ramiona, które dają możliwość 
prezentowania  
jednocześnie 3 arkuszy papieru, blok 
zawieszany na mocnych sprężynowych 
uchwytach mozliwość zawieszenia również 
bloku na hakach, półka na markery, 
podstawa wyposażona w kółka oraz system 
blokowania, wymiary 70x100cm. 

4 szt. 

142 

długopis Parker* lub * "produkt równoważny" długopis czarny GT Parker Seria Parker 
Urban*, Seria Parker I.M. kolor obudowy 
brushed metal GT* lub * "produkt 
równoważny", z etui. 

2 szt. 

143 

wkłady do długopisu Parker* lub * "produkt 
równoważny" 

wkłady do długopisu Parker* lub * "produkt 
równoważny" pasujace do długopisu z poz. 
142 

30 szt. 

144 

tusz do pieczątek/stempli, bezolejowy, wodny, 
uniwersalny, 25ml 

Uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych   
i samotuszujących z końcówką ułatwiającą 
nasączanie poduszek kolor czerwony tusz 
nie dopuszcza innej pojemności 

5 szt 

145 

zszywki do zszywacza wielkość 23/10, 1000 szt w opakowaniu 

150 op. 

146 

kasetka z taśmą  kasetka z taśmą do urzadzenia DYMO 
LabelPoint 150, 9mm*7m, symbol 40913 
black/white 13 szt. 
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147 

koperty koperty C4 - koperty samoklejące (HK) 
229x324 mm, bez okienka, gramatura 
90g/m2, biały papier kopertowy, 250 szt. w 
kartonie. 1 karton 

148 
płyty DVD+R 4,7 GB  DVD+R 4,7 GB - w 1 opakowaniu  10 szt.   

1 szt. 

149 

skoroszyt zawieszany na akta osobowe  skoroszyt zawieszany na akta osobowe 
pakowany po 10 sztuk (wykonane z 
mocnego kartonu 230g/m2, przeznaczone 
do przechowywania akt osobowych, w 
komplecie identyfikator i etykiety do opisu 
zawartości każdej teczki, kolor siarczanowy)  

6 op. 

150 

papier do flipcharta w kratkę papier do flipcharta w kratke biały, 
gramatura papieru 70g/m2, wymiary 
65x100, 20 arkuszy 

13 szt. 
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151 

PODSTAWA  POD  NOTEBOOKA / LAPTOPA Wymiary (W x SZ x D): 10,4 x 38,6 x 36 cm. 
Umożliwia ustawienie laptopa (do 15'') pod 
kątem, który będzie odpowiadał 
użytkownikowi . 6 pozycji nachylenia 
(sprawiają, że podkładka jest łatwiejsza w 
użytkowaniu).- Antypoślizgowe, gumowe 
nóżki  . Posiada stabilizującą frontową 
krawędź, która zapobiega zsuwaniu się 
komputera z podstawki. Utrzyma 
maksymalnie do 5 kg . Istnieje możliwość 
łączenia podkładki z dodatkowymi półkami 
na dokumenty. 

11 szt. 

152 

wizytownik na 96 wizytówek wizytownik na 96 wizytówek 
niewielki i podręczny klaser mieszczący 96 
biletów wizytowych, wyposażony w 
umieszczone na stałe obwoluty z 
wysokoprzezroczystej folii PCV, wykonany z 
tworzywa PCV lub ekskluzywnego winylu 

2 szt. 
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153 

Drukarka etykiet  Urządzenie przenośne/biurkowe. 
Zawierające prostą klawiaturę, logiczne 
menu i czytelne komunikaty za pomocą 
których można tworzyć dowolne etykiety w 
kilka chwil. Wszystkie komunikaty drukarki 
muszą być wyświetlane w polskim języku. 
Drukowanie w orientacji poziomej i 
pionowe. Drukowanie w 2 wierszach. 
Drukarka która posiada wiele opcji, 
dostępnych min. 3 czcionek, rozmiarów 
znaków i min. 7 stylów. Zawiera podgląd 
wydruku. Obsługa taśm D1 z  nacięta 
przekładką do tworzenia łatwo 
aplikowanych etykiet. Zawartość 
opakowania drukarka, biała tasma do 
czarnego nadruku o szer. 12 mm, instrukacja 
obsługi i karta gwarancyjna.  

1 szt. 

154 

Płyty CD R 700 MB Płyty CD R 700 MB – każda osobno 
zapakowana w kopertę papierową 
przeznaczoną do pakowania płyt CD, przód 
przeźroczyste okienko, 1 szt w opakowaniu 

666 szt. 

 
 


