
Poz. Przedmiot Zamówienia
Szczegółowa specyfikacja -  parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe 

wymagane przez Zamawiającego

Potwierdzam 

spełnianie 

parametrów 

wymaganych 

przez 

Zamawiającego

 Producent/ dystrybutor
1 

oraz jeżeli istnieje, 

odpowiednio 

typ/model/nazwę/nr 

katalogowy całego 

oferowanego 

produktu/towaru

J.m. ilość
 Cena jedn. brutto 

[w PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Segregatory A4 (50 mm) standardowe

Segregatory format A4, szerokość grzbietu 50 mm z mechanizmem dźwigniowym, 

okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, 

oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie 

wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej 

kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. 

Obustronnie kolorowe. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta 

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Donau Premium-S 3955001PL szt. 250 13,00 zł               

2. Segregatory A4 (75 mm) standardowe

Segregatory format A4, szerokość grzbietu 75 mm z mechanizmem dźwigniowym, 

okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, 

oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie 

wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej 

kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. 

Obustronnie kolorowe. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta 

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Donau Premium-S 3975001PL szt. 250 13,00 zł               

3.

Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE 

OD SZERSZEJ STRONY (szerokość 80 

mm)

Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na

dokumenty A4 przechowywane w teczkach lub folderach Infinity A4; szerokość grzbietu

80 mm. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta produktu zaoferowanego

przez Wykonawcę. Z nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach

bocznych. Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek poglądowy:

TAK Leitz Infinity 61000000 szt. 300 16,00 zł               

4.
Pudełko archiwizacyjne białe A4 

(szerokość 120 mm)

Pudełko kartonowe o szerokości grzbietu 120 mm i pojemności min. 1100 kartek. w

formacie A4 wypiętych z segregatora. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Donau 7662301 szt. 100 3,70 zł                  

5.
Teczka tekturowa A4 wiązana biała bez 

linijek

Teczka A4 tekturowa wiązana, biała, gładka (bez linijek). Wykonana z twardego i

sztywnego kartonu białego o gramaturze od 275 do 350 g/m2.
TAK Barbara 0820262BN szt. 500 1,50 zł                  
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6. Skoroszyt tekturowy A4 zwykły pełny

Skoroszyt format A4 tekturowy pełny, biały z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do

archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany z twardego kartonu białego o

gramaturze: od 300g do 350 g/m2.

TAK Barbara 820011N szt. 100 1,30 zł                  

7. Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy pełny
Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy biały (pełny) z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do

archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany ze sztywnego nie lakierowanego

kartonu białego o gramaturze: od 275 do 300 g/m2.

TAK Barbara 820115N szt. 100 1,40 zł                  

8.
Teczka A4 tekturowa biała z gumką 

wzdłuż
Teczka tekturowa format A4, biała, gładka z gumką wzdłuż dłuższego boku (3 skrzydła

wewnątrz). Wykonana z twardego kartonu białego o gramaturze min. 300 g/m2.
TAK Barbara 821021BN szt. 100 1,80 zł                  

9.
Teczki A4 kartonowe kolor lakierowane z 

gumką

Teczki kartonowe A4 kolorowe lakierowane zamykane na gumkę (pion/narożnik), 3

wewnętrzne skrzydła Wykonane z mocnego kartonu o gramaturze min. 400 g/m2.

Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego

przez Wykonawcę.

TAK
Donau teczka z gumką np. 

FEP01G
szt. 100 3,50 zł                  

10. Teczka kierowcy A5 z klipem Teczka kierowcy z klipem na dokumenty formatu A5 lub terminarz. Kolory: czarny. TAK Biurfol TK-03-02 szt. 20 24,00 zł                  

11.
Księga korespondencyjna A4 (min. 192 

kartek)

Księga korespondencyjna, format A4, min. 192 kartki, szyta, w oprawie introligatorskiej,

twarda okładka. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Barbara 192k 1803220 szt. 100 42,00 zł               

12.
Teczka do podpisu z oknem na 20 

przegródek

Teczka do podpisu na 20 przegródek z okienkiem. Oprawiona w wysokogatunkowe

tworzywo z harmonijkowym płóciennym grzbietem. Strony wewnętrzne z super trwałego

kartonu ze wzmocnieniami dolnych krawędzi. Kolory: różne - wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Elba A4 400001002 20k szt. 40 135,00 zł               

13. Skoroszyty PVC A4 miękkie

Skoroszyty plastikowe miękkie A4, przednie strony przeźroczyste, tylnie strony

kolorowe. Dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z możliwością wpinania

dokumentów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Office Products 21101111 szt. 100 0,75 zł                   

14. Koszulki A4 krystaliczne (1 op. = 100 szt.) Koszulki krystaliczne, format A4, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora,

otwierane u góry, wykonane z wytrzymałej folii od 48 do 50 mic. (1 op. = 100 szt.)
TAK

Office Products

 21142415-90
op. 1200 17,00 zł             

15. Koszulki A4 z klapą boczną (1 op. = 10

szt.)

Koszulki A4 przeźroczyste z klapą boczną, wykonane z mocnego PVC, posiadające

multiperforację umożliwiającą wpięcie do każdego segregatora. (1 op. = 10 szt.)
TAK

Biurfol OF-52 10szt. PVC 

Pakowanie indywidualne
op. 100 6,20 zł                  

16. Koszulki A5 groszkowe (1 op. = 100 szt.)
Koszulki A5 groszkowe do każdego segregatora, bezbarwne z multiperforacją,

otwierane z góry. Wykonane z wytrzymałej folii min. 48 mic. (1 op. = 100 szt.)
TAK Q-Connect KF15634 op. 100 8,50 zł                  

17. Litery i cyfry samoprzylepne w arkuszach

Samoprzylepne litery lub cyfry na 1 arkuszu w formacie standardowym, wysokość liter

lub cyfr różna np. od 10 mm do 200 mm i każda dostępna w tym zakresie wysokość na

rynku. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK

Świat Druku wydruk własny na 

folii samoprzylepnej wg wyboru 

Zamawiającego

ark. 100 3,00 zł                  

18.
Folia do drukarek atramentowych A4

specjalistyczna (1 op. = 50 arkuszy)

Wysokiej jakości krystalicznie przeźroczysta folia specjalistyczna o specjalnej powłoce

do wydruków kolorowych w drukarek atramentowych. Format A4, grubość 100 mic. (1

op. = 50 arkuszy).
TAK Argo 413025 op. 100 80,00 zł               
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19.
Folia do drukarek laserowych i

kserokopiarek A4 (1 op. = 100 arkuszy)

Folia gładka o antystatycznej powierzchni, zapewniająca płynne podawanie folii, format

A4, dwustronna. Grubość folii min. 100 mic., odporna na wysokie temperatury w

drukarkach laserowych oraz kserokopiarkach czarnobiałych do 210 stopni Celsjusza. (1

op. = 100 arkuszy).

TAK
Argo  Folia LX laser xero, format 

A4,100mic. op/100szt.
op. 100 80,00 zł               

20. Folia samoprzylepna przeźroczysta A4
Folia do drukarki laserowej samoprzylepna przeźroczysta w arkuszach o formacie A4.

TAK

Argo folia samoprzylepna 

transparenta do drukarki 

laserowej arkusz

ark. 100 2,75 zł                  

21.
Folia rozciągliwa stretch w rolce 

przeźroczysta (waga: min. 1,5 kg)

Folia rozciągliwa typu stretch, przeźroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23

mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.
TAK

Dominopack folia transparent 

1,5kg 50cm
rol. 100 27,00 zł               

22.
Folia rozciągliwa stretch w rolce czarna 

(waga: min. 1,5 kg)

Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min.

23 mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.
TAK

Dominopack folia czarna 1,5kg 

50cm
rol. 100 27,00 zł               

23. Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar 10 mm)

Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 10 mm do bindowania min. 65 kartek formatu A4

o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Argo grzbiet plastikowy 10mm szt. 100 0,26 zł                   

24.
Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 16 

mm)

Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 16 mm do bindowania min. 145 kartek formatu

A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Argo grzbiet plastikowy 16mm szt. 100 0,58 zł                   

25.
Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 19 

mm)

Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 19 mm do bindowania min. 165 kartek formatu

A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK
Argo grzbiet plastikowy 

19/20mm
szt. 100 0,67 zł                   

26.
Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 25 

mm)

Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 25 mm do bindowania min. 240 kartek formatu

A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Argo grzbiet plastikowy 25mm szt. 100 1,20 zł                  

27.
Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 32 

mm)

Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 32 mm do bindowania min. 300 kartek formatu

A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Argo grzbiet plastikowy 32mm szt. 100 1,30 zł                  

28.
Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 38 

mm)

Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 38 mm do bindowania min. 350 kartek formatu

A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Argo grzbiet plastikowy 38mm szt. 100 1,46 zł                  

29.
Okładka skóropodobna do bindowania (1 

op. = 100 szt.)

Okładka skóropodobna, format A4 o gramaturze min. 250g/m2 do dokumentów

bindowanych (karton dwustronnie kolorowy, skóropodobny). Kolory: różne - wszystkie

kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op.

= 100 szt.)

TAK
Office Products

 20232525-11
op. 100 34,00 zł               

30. Okładka przeźroczysta folia do bindowania 

(min. grubość: 150 mic.) (1 op. = 100 szt.)

Okładka (arkusz folii) przeźroczysta, format A4 o grubości min. 150 mic. do bindowania

z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.)
TAK Argo 410151 op. 100 39,50 zł               

31. Okładka przeźroczysta folia do bindowania 

(min. grubość: 200 mic.) (1 op. = 100 szt.)

Okładka (arkusz folii) przeźroczysta, format A4 o grubości min. 200 mic. do bindowania

z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.)
TAK Argo 410201 op. 100 56,00 zł               

32.
Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 

4,0 mm)

Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym

zaokrąglonym rogiem). Format A4, rozmiar 4,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Donau 7894001PL szt. 100 0,56 zł                   
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33. Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 

6,0 mm)

Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym

zaokrąglonym rogiem). Format A4/, rozmiar 6,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

TAK Donau 7895001PL szt. 100 0,72 zł                   

34. Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 

9,0 mm)

Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym

zaokrąglonym rogiem). Format A4, rozmiar 9,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Argo grzbiet wsuwany 9mm szt. 100 0,75 zł                   

35.
Grzbiet wsuwany lux A4 (szerokość: 15,0 

mm)

Grzbiet wsuwany luksusowy (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jedną

zaokrągloną końcówką). Format A4, rozmiar 15,0 mm. Kolory: różne -wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.
TAK Argo grzbiet wsuwany 15mm szt. 100 1,50 zł                  

36. Szuflady na dokumenty A4 przeźroczyste

Szuflady na biurko - tacki na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa,

bezbarwne, dymne lub przeźroczyste z dowolnym odcieniem koloru z możliwością

łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Office Products 18016011 szt. 500 7,80 zł               

37.
Szuflada na dokumenty A4 

nieprzeźroczysta

Szuflada na biurko - tacka na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa

nieprzeźroczystego z możliwością łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne -

wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę.

TAK Office Products 18016021 szt. 200 7,80 zł               

38.
Koperty B4 HK samoklejące z paskiem 

białe (rozmiar: 250 x 353 mm)

Koperty format B4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x 353

mm.
TAK NC Koperty koperta B4 biała HK szt. 5000 0,49 zł               

39. Koperty B4 HK samoklejące z paskiem 

brązowe (rozmiar: 250 x 353 mm)

Koperty format B4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x

353 mm.
TAK

NC Koperty koperta B4 brązowa 

HK
szt. 5000 0,41 zł               

40.
Koperty B5 HK samoklejące z paskiem 

białe (rozmiar: 176 x 250 mm)

Koperty format B5 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x 250

mm.
TAK NC Koperty koperta B5 biała HK szt. 1000 0,23 zł                  

41.
Koperty B5 HK samoklejące z paskiem

brązowe (rozmiar: 176 x 250 mm)

Koperty format B5 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x

250 mm.
TAK

NC Koperty koperta B5 brązowa 

HK
szt. 1000 0,21 zł                  

42.
Koperty C4 HK samoklejące z paskiem

białe (rozmiar: 229 x 324 mm)

Koperty format C4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x 324

mm.
TAK NC Koperty koperta C4 biała HK szt. 5000 0,41 zł               

43.
Koperty C4 SK samoklejące białe

(rozmiar: 229 x 324 mm)

Koperty format C4 SK białe, gładkie, samoklejące. Wymiar: 229 mm x 324 mm.
TAK NC Koperty koperta C4 biała SK szt. 5000 0,41 zł               

44.
Koperty C4 HK samoklejące z paskiem

aktowe (rozmiar: 229 x 324 mm)

Koperty format C4 HK aktowe białe z paskiem samoklejącym, gramatura 120 g/m2

zaklejane na krótkim boku. Wymiar: 229 mm x 324 mm.
TAK

NC Koperty koperta C4 biała HK 

120g
szt. 5000 0,62 zł               

45.
Koperty C4 HK samoklejące z paskiem

brązowe (rozmiar: 229 mm x 324 mm)

Koperty format C4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x

324 mm.
TAK

NC Koperty koperta C4 brązowa 

HK
szt. 5000 0,35 zł               

46.
Koperty C4 SK samoklejące białe z oknem

(rozmiar: 229 x 324 mm)

Koperty C4 SK białe z oknem, samoklejące (okno w wersji L/P strona, góra, dół)

według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 mm x 324 mm.
TAK

NC Koperty koperta C4 biała SK 

z oknem L/P góra, dół
szt. 5000 0,45 zł               

47.
Koperty C4 HK samoklejące z paskiem

białe z oknem (rozmiar: 229 x 324 mm)

Koperty C4 HK białe z oknem / z paskiem samoklejącym (okno w wersji L/P strona;

góra dół) według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 x 324 mm.
TAK

NC Koperty koperta C4 biała HK 

z oknem L/P góra, dół
szt. 5000 0,45 zł               

48.

Koperty C5 SK samoklejące z paskiem

białe z oknem (rozmiar: 162 x 229 mm)
Koperty C5 SK białe z oknem samoklejące (okno lewy środek 45 x 90 mm). Wymiary:

162 mm x 229 mm.
TAK

NC Koperty koperta C5 biała SK 

okno lewe środek
szt. 5000 0,25 zł               
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49.
Koperty C5 samoklejące z paskiem białe

bez okna (rozmiar: 162 x 229 mm)

Koperty format C5 HK białe gładkie z paskiem samoprzylepnym. Wymiary: 162 mm x

229 mm.
TAK NC Koperty koperta C5 biała HK szt. 5000 0,23 zł               

50.
Koperty C6 biała gładka, samoklejące

(rozmiar: 114 x 162 mm)

Koperty format C6 białe, samoklejące gładkie bez nadruków. Wymiar: 114 mm x 162

mm.
TAK NC Koperty koperta C6 biała SK szt. 5000 0,08 zł                  

51.
Koperty DL HK białe samoklejące z

paskiem (rozmiar: 110 x 220 mm)

Koperty DL HK białe gładkie z paskiem samoklejącym bez okna, gramatura 100g/m2,

format DL. Wymiary: 110 mm x 220 mm.
TAK NC Koperty koperta DL biała HK szt. 5000 0,12 zł                  

52.
Koperty DL białe samoklejące bez okna

(rozmiar: 110 x 220 mm)
Koperty DL białe, samoklejące, gładkie. Wymiary: 110 mm x 220 mm. TAK NC Koperty koperta DL biała SK szt. 5000 0,12 zł                  

53.
Koperty DL HK białe samoklejące z

oknem (rozmiar: 110 x 220 mm)

Koperty DL HK z oknem, białe, gładkie samoklejące, z paskiem, format DL, Wymiar:

110 mm x 220 mm.
TAK

NC Koperty koperta DL biała HK 

z oknem
szt. 5000 0,14 zł                  

54.
Koperty C3 białe samoklejące z paskiem

(rozmiar: 324 x 458 mm)
Koperty C3 białe samoklejące, gładkie bez okna. Wymiar: 324 mm x 458 mm. TAK NC Koperty koperta C3 biała HK szt. 5000 1,27 zł               

55. Koperty B4 HK (RBD) białe, rozszerzane

boki i dno (rozmiar: 250 x 353 x 38 mm)

Koperty B4 / HK (RBD) białe samoklejące z paskiem z rozszerzanymi bokami i

spodem, wykonane z grubego papieru. Wymiar: 250 mm x 353 mm x 38 mm.
TAK

NC Koperty koperta RBD B4 

biała HK
szt. 5000 1,07 zł               

56. Koperty C4 białe HK rozszerzane boki i

dno (rozmiar: 229 x 324 x 38 mm)

Koperty C4 białe, samoklejące z paskiem z rozszerzanymi bokami i spodem wykonane

z grubego papieru o wysokiej gramaturze. Wymiary: 229 mm x 324 mm x 38 mm.
TAK

NC Koperty koperta RBD C4 

biała HK
szt. 5000 0,98 zł               

57.
Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 120 

x 175 mm)

Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 120 mm x 175 mm (wym. wew.

100 mm x 165 mm), samoklejące z paskiem wewnętrzne wyściełane folią bąbelkową.

Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego.

TAK
NC Koperty koperta Super Pak 

A/11
szt. 5000 0,27 zł               

58. Koperty papierowe na płyty CD/DVD
Koperty papierowe z przeźroczystym okienkiem chroniące płyty CD/DVD podczas

przechowywania i transportu. Kolor biały.
TAK

Platinet koperta CD/DVD z 

okienkiem sztuka
szt. 50 0,09 zł                     

59. Druk akcydensowy - delegacja A5
Delegacja - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A5.

Standard: druk akcydensowy.
TAK Stolgraf A5 K-31 bl. 50 9,00 zł                  

60.
Druk akcydensowy - rozliczenie zaliczki 

A6

Rozliczenie zaliczki - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format

A6. Standard: druk akcydensowy.
TAK Stolgraf A6 K-33

bl. 50 4,90 zł                  

61.
Druk akcydensowy - wniosek o zaliczkę 

A6

Wniosek o zaliczkę - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format

A6. Standard: druk akcydensowy.
TAK Stolgraf A6 K-32 bl. 50 4,90 zł                  

62.
Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w 

godz. nadliczbowych

Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 1

bloczek 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy.
TAK Stolgraf A6 K-58 bl. 50 4,90 zł                  

63.
Druk akcydensowy - zaświadczenie A6 

"twardy druk" (druk do banku)

Zaświadczenie o zarobkach do banku karton tzw."twardy druk" (K-53), format A6.

Standard: druk akcydensowy - karton.
TAK Stolgraf K-53 szt. 50 0,14 zł                     

64.
Druk akcydensowy - wniosek urlopowy 

bloczek A6

Wniosek urlopowy - druk na papierze offsetowym w bloczkach min. 80-kartkowych,

format A6. Standardowy druk akcydensowy.
TAK Stolgraf A6 K-50 100k bl. 50 4,90 zł                  

65. Wkład do akt osobowych ABC

Karta A /B /C wkłady A4 do teczek akt osobowych twardy karton z perforacją boczną w

formacie A4, karta biała numeryczna z nadrukiem pozycji od 1-66 zawierająca "L.

kolejna aktu". Standard. 1 komplet - 3 karty.

TAK
Warta przekładki ABCD do akt 

osobowych
kpl. 100 5,00 zł                  

66.
Druk akcydensowy - księga druków 

ścisłego zarachowania A4

Księga druków ścisłego zarachowania - rodzaj papieru: album, otwierana po dłuższej

lub po krótszej krawędzi boku wg wyboru zamawiającego. Oprawa: zeszyt min. 40

stron. Format A4. Standardowy druk akcydensowy.

TAK Michalczyk i Prokop 710-1 szt. 100 21,00 zł               

67.
Druk akcydensowy - Dziennik budowy - 10 

kartkowy A4

Dziennik budowy - 10 kart oryginał + kopia, druk jednostronny na papierze offsetowym

o formacie A4, ilość ark. 20. Standardowy druk akcydensowy.
TAK Michalczyk i Prokop 603-1 szt. 100 20,00 zł               
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68.
Druk akcydensowy - Książka obiektu 

budowlanego A4

Książka obiektu budowlanego - druk dwustronny na papierze offsetowym formatu A4.

Forma oprawy: zeszyt min. 70 stronicowy. Standardowy druk akcydensowy.
TAK Stolgraf P-22 szt. 100 21,00 zł               

69.
Druk akcydensowy - Stan konta PKZP A7 Stan konta PKZP - druk na papierze zwykłym offsetowym o formacie A7 w bloczkach

po min. 80 kartek. Standardowy druk akcydensowy.
TAK Typograf 02271 bl. 100 3,50 zł                  

70. Druk akcydensowy - kartoteka PKZP A5

Kartoteka kontowa dla PKZP - druk dwustronny na kartonie o grubości min. 250 g/m2 o

formacie A5 w pojedynczych arkuszach. Standardowy druk akcydensowy. TAK Typograf 02254 ark. 100 0,35 zł                   

71. Księgi inwentarzowe do księgozbioru A4
Księgi inwentarzowe do księgozbioru w formacie A4 po min. 100 kartek. Standardowy

druk biblioteczny.
TAK

Alfadruk księga inwentarzowa

 B-123 A4ks/100k
szt. 100 35,00 zł               

72. Księga ubytków A4 Księga ubytków w oprawie zeszytowej formatu A4 po min. 20 kartek. TAK Typograf 02256 szt. 100 12,00 zł               

73. Księga akcesji A4
Księga akcesji (rejestr przybytków), w formacie A4 w oprawie kartonowej po min. 40

stron. Standardowy druk biblioteczny.
TAK Typograf B121A/40szt. 02780 szt. 100 15,00 zł               

74. Arkusze kontroli skontrum 2/3 A3
Arkusz kontroli do przeprowadzania skontrum w formacie 2/3 A3 w pojedynczych

arkuszach. Standardowy druk biblioteczny.
TAK

Wydawnictwo Akcydensowe 

B161
szt. 100 1,15 zł                  

75.
Księga    inwentarzowa    środków 

trwałych w jednostkach budżetowych

Księga inwentarzowa środków trwałych w jednostkach budżetowych. Format A4,

książka min. 50 kartek. Według wyboru zamawiającego.
TAK

Wydawnictwo Akcydensowe K-

207/60
szt. 100 44,00 zł               

76. Zeszyt A5 (60 kartek)
Zeszyty formatu A5, 60 kartkowy w linię, kratkę lub gładki (o wyraźnych intensywnych

liniach kratek) według wyboru zamawiającego. Standard: szkolny. TAK
Interdruk zeszyt A5 60k 

krata, linia, gładki
szt. 100 2,30 zł                  

77. Zeszyt A4 (96 kartek)
Zeszyty formatu A4, 96 kartkowy w linię lub kratkę (o wyraźnych intensywnych liniach

kratek/linii) według wyboru zamawiającego. Standard: zeszyt akademicki.
TAK

Interdruk zeszyt A4 96k 

krata, linia
szt. 100 8,00 zł                  

78. Brulion A5 (96 * 100 kartek)

Brulion formatu A5, od 96 do 100 kartek w kratkę lub linię w twardej laminowanej

introligatorskiej oprawie (o intensywnych liniach kratek/linii) wg wyboru zamawiającego.

Szyty o wysokiej trwałości szycia. Standard: szkolny.

TAK
Interdruk A5 96k kratka lub linia 

BRA5SZ
szt. 100 4,00 zł                  

79. Blok biurowy A4 (100 kartek)
Blok biurowy formatu A4, 100 kartkowy w kratkę, linię lub gładkie do wyboru przez

zamawiającego. Standard biurowy.
TAK Interdruk blok biurowy A4 100k szt. 100 5,25 zł                  

80. Blok biurowy A5 (100 kartek)
Blok biurowy formatu A5, 100 kartkowy w kratę, linię lub gładki do wyboru przez

zamawiającego. Standard: blok szkolno-biurowy.
TAK Interdruk blok biurowy A5 100k szt. 100 3,10 zł                  

81. Blok techniczny A4 kolor (10 kartek) Blok techniczny format A4 kolorowy, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny. TAK
SDM blok techniczny A4/10k 

kolor
szt. 100 3,50 zł                  

82. Blok techniczny A3 biały (10 kartek) Blok techniczny format A3 biały, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny. TAK
SDM blok techniczny A3/10k 

biały
szt. 100 4,75 zł                  

83. Blok techniczny A3 kolor (10 kartek) Blok techniczny format A3, 10 kartkowy kolorowy. Standard: blok szkolny. TAK
SDM blok techniczny A3/10k 

kolor
szt. 100 7,00 zł                  

84. Blok do flipchartów (50 kartek)

Bloki papierowe - wkłady do flipchartów. Ilość kartek: min. 50., Format: szerokość 60 -

65 cm, wysokość 90 - 100 cm. Gramatura: min. 70 g/m2. Kolor papieru: biały. Papier:

gładki lub krata wg wyboru zamawiającego z perforacją pasujące do każdego modelu

flipchartu.

TAK Interdruk FLI50 gładki, kratka szt. 100 43,50 zł               

85.
Tablica korkowa 90 x 120 cm w ramie 

drewnianej
Tablica korkowa o wym. 90 x 120 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów

mocujących w ramie i możliwością. zawieszenia w pionie lub poziomie.
TAK 2x3 TC129 szt. 100 47,00 zł               
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86. Tablica korkowa 120 x 180 cm w ramie 

drewnianej

Tablica korkowa o wym. 120 x 180 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów

mocujących w ramie i możliwością zawieszania w pionie lub poziomie.
TAK 2x3 TC1218 szt. 100 98,00 zł               

87. Notes - kartki białe klejone
Notes - kostka kartek białych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm, wysokość

kostki min. 90 mm.
TAK

 Herlitz 

kostka 9x9x9  

 9930140

szt. 500 14,00 zł               

88. Notes - kartki kolor klejone

Notes - kostka kartek kolorowych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm,

wysokość kostki min. 90 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Donau 8315000-99 szt. 500 26,50 zł             

89.
Notes samoprzylepny, mix kolor (wym.

min. 75 mm x 75 mm)

Notes samoprzylepny - zestaw mix kolorów o formacie min. 75 mm x 75 mm, 4 kolory x

100 kartek w bloczkach po 400 karteczek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane

przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Leviatan D'Rect 009327 szt. 500 7,60 zł               

90.

Notes samoprzylepny, kartki żółte,

intensywne kolory (wym. min. 76 mm x 76

mm)

Notes samoprzylepny koloru żółtego intensywnego o wym. min. 76 mm x 76 mm. (1

bloczek = 90 karteczek); musi być bezproblemowe odklejenie pojedynczej karteczki z

pliku i przyklejenie jej do innej powierzchni (papier, plastik, szkło), karteczki nie mogą

odklejać się samoistnie po przyklejeniu ich do powierzchni.

TAK 3M Post-It 654-S Super Sticky szt. 500 9,50 zł               

91.
Notes samoprzylepny, kartki

pastelowe (wym. min. 76 mm x 76 mm)

Notes samoprzylepny jednego koloru o odcieniach pastelowych o wym. min. 76 mm x

76 mm. Kolory pastelowe: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 bloczek = 100 karteczek).

TAK Office Products 14047611 szt. 500 2,30 zł               

92.

Notes samoprzylepny, kartki

fluoroscencyjne (wym. min. 76 mm x 76

mm)

Notes samoprzylepny różnego koloru fluoroscencyjnego o formacie min. 76 mm x 76

mm, jednego koloru wg wyboru zamawiającego. Kolory: fluoroscencyjne - wszystkie

kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1

bloczek = 100 karteczek)

TAK Office Products 14046611 szt. 500 2,90 zł               

93.

Znaczniki indeksujące min. 4 kolory

fluorescencyjne (wym. min. 20 mm x 50

mm)

Znaczniki indeksujące z możliwością pisania. Kolory fluorescencyjne -samoprzylepne,

nieprzezroczyste indeksy (odklejane) do wielokrotnego oznaczania stron. Format min.:

20 mm x 50 mm. 1 komplet = min. 4 kolory x 40 karteczek. Kolory: różne - wszystkie

kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Taurus-Trade 48-120078 kpl. 500 1,65 zł                  

94.
Znaczniki indeksujące (wym. min. 11 mm x

44 mm)

Znaczniki samoprzylepne indeksujące o wymiarze min. 11 mm x 44 mm. 1 komplet = 5

bloczków - każdy po minimum 24 zakładki . Kolor: mix 5 kolorów neonowych.

Możliwość wielokrotnego przyklejania/odklejania. rodzaj tworzywa folia. Transparentne.

Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego

przez Wykonawcę.

TAK Taurus-Trade 48-120080 kpl. 500 2,00 zł               

95.
Przekładki kartonowe A4 białe (1 kpl. -5

kart)

Przekładki kartonowe A4 (5 kart) białych z kolorowymi indeksami. Wykonane z

mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europerforację. 1 komplet = 5 kart

białych.

TAK Office Products 21070511-99 kpl. 100 6,40 zł                  

96.
Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 10

kart)

Przekładki kartonowe A4 (10 kart) kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi

indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz

europerforację. 1 komplet = 10 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Office Products 21071021-99 kpl. 100 3,50 zł                  
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97.
Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 12

kart)

Przekładki kartonowe A4 12 kart kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi

indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz

europerforację. 1 komplet = 12 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Office Products 21071221-99 kpl. 100 4,00 zł                  

98.
Przekładki oddzielające wąskie do segr.

poziom/pion (1 kpl. = 100 przekładek)

Przekładki kartonowe do segregatora, format 1/3 A4 maxi przekładki indeksujące, paski

oddzielające poziome z perforacją boczną, wykonane z grubego kartonu. Kolory: różne -

wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę. (1 komplet = 100 przekładek w 1 zgrzewce).

TAK Office Products 21070135 kpl. 100 10,00 zł               

99.
Kalka kreślarska A3 (1 blok = 20 arkuszy

kalki)

Kalka kreślarska format A3 wym. 297 mm x 420 mm o gramaturze min. 90g/m2 z

przeznaczeniem do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami o gładkiej powierzchni

idealnie przeźroczystej, odpornej na skrobanie korekcyjne i wielokrotne wymazywanie.

(1 blok = 20 arkuszy kalki).

TAK
Fila Polska Canson 17-618

200005323
bl. 100 29,00 zł               

100. Klej do fotografii w sztyfcie 
Klej w sztyfcie, ekologiczny, posiadający atest PZH, klejący fotografie o gramaturze

min 36g.
TAK Taurus-Trade 40g 9040 szt. 100 4,00 zł                  

101. Klej biurowy w sztyfcie (średni)

Klej biurowy w sztyfcie średni o gramaturze min. 25g, ekologiczny, nie zawierający

rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonej warstwy, nietoksyczny z

atestem PZH, z przeznaczeniem do papieru, kartonu, tekstyliów.

TAK Donau 6604001PL-09 szt. 100 3,65 zł                  

102. Klej introligatorski w tubie z aplikatorem

Klej introligatorski w tubie z aplikatorem w tubie o gramaturze min. 40g, nietoksyczny

do użycia w szkole, biurze, modelarni z przeznaczeniem do klejenia papieru, skóry

drewna, materiałów tekstylnych, szkła.

TAK
Kamaben klej w tubie Magic 

45ml z aplikatorem
szt. 100 4,00 zł                  

103. Klej szkolny biały w tubie
Klej biały w tubie biurowo-szkolny. Nietoksyczny. Do klejenia papieru i tektury.

Bezpieczny dla dzieci od 3 lat. Pojemność min. tubki: 40 ml.
TAK SDM klej w tubie 50ml szt. 100 1,75 zł                  

104. Klej w taśmie "non-permanent"
Klej w taśmie "non-permanent" do wielokrotnego przyklejania i łatwego usuwania.

Wymiary taśmy min. 8 mm x 8 m.
TAK Pritt 2110469 szt. 100 15,80 zł               

105. Klej super błyskawiczny Super klej błyskawiczny w butelce, z dozownikiem do ostatniej kropli. TAK Pattex SOS 1692510 szt. 100 4,00 zł                  

106. Podajnik do taśm

Podajnik do taśm. Z nieprzesuwną stabilną podstawą o estetycznym wyglądzie.

Wykonany z nieprzeźroczystego tworzywa do wielokrotnego uzupełniania. Kolory:

różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę.

TAK Taurus-Trade 39-140003 szt. 100 5,20 zł                  

107.
Taśma klejąca przeźroczysta (rozmiar: 18 

mm - 20 mm)

Taśma klejąca standardowa super (nie żółta) przeźroczysta uniwersalna taśma biurowa

o szerokości min. 18 - 20 mm i długości min. 30 m. Do uzupełniania podajnika taśmy z

poz. 106.

TAK
Taurus-Trade TP-03

39-111005
szt. 100 1,20 zł                  

108.
Taśma klejąca przeźroczysta (rozmiar: 15 

mm - 16 mm)

Taśma klejąca standardowa (nie żółta) przeźroczysta uniwersalna taśma biurowa o

szerokości min. 15 mm - 16 mm i długości min. 10 m.
TAK Donau 7875001PL-00 szt. 100 1,75 zł                  

109.
Taśma pakowa brązowa (rozmiar: 47 mm - 

49 mm)

Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x

długość min. 50 m, o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości

na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor:

brązowy.

TAK
TCM taśma pakowa brąz Hot-

Melt 48x60m
szt. 100 3,75 zł                  

110.
Taśma pakowa przeźroczysta (rozmiar: 47

mm - 49 mm)

Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x

długość min. 50 m; o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości

na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor:

przeźroczysty.

TAK
TCM taśma pakowa transparent 

Hot-Melt 48x60m
szt. 100 3,75 zł                  
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111. Zaklejarka do kartonów Podajnik do taśmy pakowej szary - Zaklejarka do kartonów (ręczna). TAK Taurus-Trade 39-140011 szt. 100 22,00 zł               

112. Zwilżacz do palców glicerynowy
Zwilżacz do palców - nietoksyczny, bezzapachowy o pojemności min. 20 ml na bazie

gliceryny. Z atestem PZH.
TAK Leviatan D'Rect 800013 20ml szt. 100 5,80 zł                  

113.
Ściereczki wilgotne do czyszczenia ekranu

LCD

Ściereczki do czyszczenia delikatnych powierzchni-ekranów LCD monitorów, laptopów,

skanerów i wyświetlaczy PDA. Posiadające właściwości antystatyczne, szybkoschnące,

nie pozostawiające smug. (1 op. = min. 100 szt. ściereczek w pojemniku).

TAK Taurus-Trade 72401 op. 100 7,00 zł                  

114. Płyn do czyszczenia ekranów LCD

Płyn przystosowany do czyszczenia powierzchni ciekłokrystalicznych ekranów

monitorów LCD itp. nie zawierający alkoholu. Usuwający wszelkie zanieczyszczenia

(odciski palców; kurz; i inne osady) bez smug, z atestem PHZ. 1 szt. - pojemnik spray

min. 250 ml.

TAK Apli płyn LCD AP11827 szt. 100 27,00 zł               

115.
Pianka antystatyczna do czyszczenia

obudowy

Pianka antystatyczna do czyszczenia powierzchni plastikowych sprzętu

komputerowego i urządzeń biurowych. Antystatyczna, niepalna, nie zawierająca

alkoholu. Bezpieczna dla środowiska - nie zawierająca pochodnych fluoru. (1 sztuka =

pojemnik o objętość min. 400 ml).

TAK Platinet PFS5120 szt. 100 12,00 zł               

116. Pianka do czyszczenia laptopów
Pianka do czyszczenia ekranów LCD laptopów nietoksyczna - bezpieczna w

użytkowaniu. (1 szt. = pojemnik min. 100 ml).
TAK Platinet PFS5144 szt. 100 12,00 zł               

117. Sprężone powietrze

Pojemnik ze sprężonym powietrzem wyposażony w zawór oraz dyszę, do czyszczenia

sprzętu elektronicznego (np. klawiatur). Bezpieczny w użyciu nie zawierający freonu,

przyjazny dla środowiska. (1 szt. = pojemnik min. 400 ml.).

TAK Platinet PFS5130 szt. 100 12,00 zł               

118.
Płyn do czyszczenia tablic sucho

ścieralnych - magnetycznych

Płyn czyszczący powierzchnie tablic suchościeralnych lub suchościeralnych -

magnetycznych usuwający zabrudzenia z powierzchni tablic, konserwujący,

zabezpieczający i nie niszczący powierzchni tablic. (1 szt. = pojemnik min. 250 ml).

TAK Taurus-Trade 70601 szt. 100 9,30 zł                  

119.
Gąbka     do     tablic     białych 

niemagnetycznych

Gąbka do ścierania tablic białych suchościeralnych niemagnetycznych. Kolorystyka,

rodzaj i rozmiar zgodnie z tym co oferuje producent produktu zaoferowany przez

Wykonawcę.

TAK
Leviatan D'Rect 1255 do tablic 

suchościeralnych 105105
szt. 100 4,70 zł                  

120.
Gąbka do tablic ze spodem 

magnetycznym

Gąbka ze spodem magnetycznym do tablic magnetycznych, posiadająca ergonomiczny

kształt, warstwę magnetyczną ze spodem nie rysującym powierzchni tablicy,

wykończoną filcem.

TAK Leviatan D'Rect 110200 szt. 100 2,30 zł                  

121. Linijki plastikowe z podziałką 20 cm

Linijki plastikowe, długość podziałki 20 cm przeźroczyste, podziałki zgodne z normami.

Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego

przez Wykonawcę.

TAK Taurus-Trade 90-120053 szt. 100 0,60 zł                   

122. Linijki plastikowe z podziałką 30 cm

Linijki plastikowe, długość podziałki 30 cm przeźroczyste, podziałki zgodne z normami.

Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego

przez Wykonawcę

TAK Taurus-Trade 90-120054 szt. 100 0,77 zł                   

123.

Lupa klasyczna do czytania (średnica od 

90 mm do 100 mm)

Lupa klasyczna do czytania, średnica od 90 mm do 100 mm w oprawie metalowej.

TAK

Lupa 100mm w oprawie 

metalowej HobbyHouse 

DS60924

szt. 100 14,00 zł               

124. Magnesy do tablic (średnica: 30 mm)
Magnesy do tablic o średnicy 30 mm, kolor: biały, czarny, czerwony, niebieski. (1 op. =

10 sztuk.).
TAK

KW Trade Grand magnesy 

30mm/10szt. 130-1693
op. 100 9,00 zł                  

125. Pinezki do tablic korkowych (beczułki) - 

mix kolor

Pinezki do tablic korkowych beczułki. Kolor: mix kolorów. Kolory: różne -wszystkie

kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op.

= 100 sztuk).

TAK Taurus-Trade 73-340036 op. 100 3,00 zł                  
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126. Klips archiwizacyjny (1 op. = 50 sztuk)
Klips archiwizacyjny (kolor biały) do archiwizacji dokumentów. Długość min. klipsa,

wąsa archiwizacyjnego - od 90 mm do 100 mm. (1 op. = 50 sztuk).
TAK Argo 423011 op. 100 25,00 zł               

127. Szpilki stalowe nierdzewne
Szpilki stalowe zwykłe dobrej jakości nierdzewne, krawieckie, w opakowaniu

przeźroczystym. (1 op. = pudełko twarde 50g).
TAK Leviatan D'Rect 007136 op. 100 3,50 zł                  

128.
Spinacze metalowe okrągłe 28 mm (1 op. 

= 100 sztuk)

Spinacze biurowe rozmiar 28 mm, wysokiej jakości okrągłe spinacze. (1 op. = 100

sztuk).
TAK Taurus-Trade 63-240028 op. 3000 0,90 zł               

129.
Spinacze metalowe okrągłe kolorowe 28 

mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku)

Spinacze okrągłe kolorowe rozmiar 28 mm w osłonkach z tworzywa sztucznego w

pudełku z tworzywa sztucznego. Mix kolorów. Kolory: różne -wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100

sztuk w pudełku).

TAK
KW Trade Grand R-28 T-4 110-

1139
op. 500 3,40 zł               

130.
Spinacze metalowe trójkątne 25 mm (1 op. 

= 100 sztuk w pudełku)

Spinacze trójkątne, biurowe, rozmiar 25 mm w opakowaniu kartonowym. (1 op. = 100

sztuk w pudełku).
TAK Office Products 18082525-19 op. 1000 1,30 zł               

131. Klipy czarne 15 mm (1 op. = 12 szt.)
Klipy czarne, rozmiar 15 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12

szt.).
TAK Taurus-Trade BIC9037 op. 1000 1,30 zł               

132. Klipy czarne 25 mm (1 op. = 12 szt.)
Klipy czarne, rozmiar 25 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12

szt.).
TAK Taurus-Trade BIC9039 op. 500 2,30 zł               

133. Klipy czarne 41 mm (1 op. = 12 szt.)
Klipy czarne, rozmiar 41 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12

szt.).
TAK Taurus-Trade BIC9041 op. 500 4,90 zł               

134.
Zszywki biurowe nr 10/5 wzmocnione (1 

op. = 1000 szt.)

zszywki biurowe rozmiar 10/5 wzmocnione w opakowaniu kartonowym do

zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek.

(1 op. = 1000 sztuk.).

TAK Office Products 18071019-19 op. 5000 0,80 zł               

135.
Zszywki biurowe 24/6 wzmocnione (1 op. 

= 1000 szt.)

zszywki biurowe wzmocnione, miedziowane rozmiar 24/6 w opakowaniu kartonowym

do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju

zszywek, ilość zszywnych kartek do 30 kartek. (1 op. = 1000 szt.).

TAK Office Products 18072419-16 op. 5000 1,45 zł               

136. Rozszywacz metalowy z blokadą
Rozszywacz metalowy do usuwania zszywek z blokadą i uchwytem plastikowym,

bezpieczny w użytkowaniu.
TAK Taurus-Trade 202 szt. 100 2,00 zł                  

137. Zszywacz biurowy (10 kartek)

Zszywacz zszywający 10 kartek papieru. Rodzaj zszywek: 10/5. Metalowy mechanizm,

podstawa i ramię z trwałego tworzywa, wyposażony w plastikowy element ułatwiający

usuwanie zszywek. Głębokość wsunięcia kartki: min. 40 mm. Kolory obudowy: różne -

wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę.

TAK Leviatan D'Rect 0223 10k szt. 50 6,50 zł                  

138. Zszywacz biurowy (25 kartek)

Zszywacz wykonany z trwałego materiału, minimum części mechaniczne muszą być

wykonane z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 25. Rodzaje zszywek: 24/6.

Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Taurus-Trade STR-2461 szt. 50 7,00 zł                  

139. Zszywacz biurowy (50 kartek)

Zszywacz wykonany z trwałego materiału, minimum części mechaniczne muszą być

wykonane z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 50. Rodzaj zszywania:

otwarty i zamknięty (obrotowa stopka). Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne -

wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę.

TAK Taurus-Trade 850 szt. 50 19,00 zł                  

140. Dziurkacz biurowy (8 kartek)

Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 8 kartek. Materiał

wykonania: tworzywo. Podstawa nie rysującą biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa

ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK
Leviatan D'Rect 1010

007025
szt. 50 10,00 zł                  
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141. Dziurkacz biurowy (30 kartek)

Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 30 kartek. Materiał

wykonania: metal. Podstawa nie rysującą biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa

ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK Taurus-Trade 604 szt. 50 13,00 zł                  

142. Dziurkacz biurowy (150 kartek)

Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 150 kartek. Materiał

wykonania: metal. Podstawa antyposlizgowa nie rysującą powierzchni biurka.

Ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.

TAK
Leviatan D'Rect 1500

009545
szt. 50 290,00 zł             

143. Kółka do dziurkacza z poz. 142 Kółka palstikowe wymienne do dziurkacza z poz. 142 - (1 komplet = 2 sztuki). TAK

Leviatan Smart podkładki do 

dziurkacza 1500/2szt. 

Pakowanie indywidualne

kpl. 100 39,00 zł               

144. Bolce tnące do dziurkacza z poz. 142 Bolce tnące wymienne do dziurkacza z poz. 142 - (1 komplet = 2 sztuki). TAK

Leviatan Smart bolce do 

dziurkacza 1500/2szt. 

Pakowanie indywidualne

kpl. 10 39,00 zł                  

145.
Olej do niszczarek (1 opakowanie -

pojemność min. 350 ml)

Olej przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki, zapobiegający osadzaniu się

ścinek na nożach urządzenia, usprawniający pracę niszczarki, bezbarwny. (1

opakowanie - pojemność min. 350 ml).

TAK Argo olej 450ml szt. 100 26,00 zł               

146. Kalkulator biurowy

Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym dużym wyświetlaczem cyfr LCD, 2 typy zasilania

(bateryjne i słoneczne), klawisz zmiany znaku +/-, obliczenia procentowe. Kolory

obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Donau Tech K-DT4124-01 szt. 100 32,00 zł               

147. Pojemnik na długopisy metalowy Pojemnik na długopisy, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. TAK Q-Connect KF00864 szt. 20 5,10 zł                  

148.
Pojemnik na spinacze metalowy

Pojemnik na spinacze, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. TAK Q-Connect KF15102 szt. 20 5,00 zł                  

149. Kosz metalowy Kosz metalowy (siatka), pojemność: min. 19 litrów. Kolor: czarny lub srebny. TAK Q-Connect KF00871 szt. 20 33,00 zł                  

150. Pojemnik magnetyczny na spinacze

Pojemnik z magnetyczną górną krawędzią, ułatwiającą wyjmowanie pojedynczych

spinaczy. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Office Products 18184411-99 szt. 20 3,70 zł                   

151.
Zawieszka do kluczy z okiennkiem do 

opisu (1 op. = 20 szt. mix kolor)

Zawieszka do kluczy z okienkiem do opisu, kolor różny. mix lub jeden kolor,

nieprzeźroczyste. Opakowanie po 20 sztuk. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane

przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru

zamawiającego.

TAK Office Products 19112019-99 op. 20 5,00 zł                  



Poz. Przedmiot Zamówienia
Szczegółowa specyfikacja -  parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe 

wymagane przez Zamawiającego

Potwierdzam 

spełnianie 

parametrów 

wymaganych 

przez 

Zamawiającego

 Producent/ dystrybutor
1 

oraz jeżeli istnieje, 

odpowiednio 

typ/model/nazwę/nr 

katalogowy całego 

oferowanego 

produktu/towaru

J.m. ilość
 Cena jedn. brutto 

[w PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8

152.
Podkładka ergonomiczna pod mysz i 

nadgarstek

Ergonomiczna podkładka pod mysz z poduszką pod nadgarstek z wypełniaczem

żelowym/piankowym pokrytym gładkim materiałem. Kształt i wymiary (funkcjonalne)

odpowiednie do przeznaczenia. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Esperanza EA137 szt. 20 15,00 zł                  

153. Datownik samotuszujący w wersji polskiej

Datownik samotuszujący w wersji polskiej - litery. Wysokość liter: 4mm. Wersja daty:

ISO, POL. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK
Office Products 

18504311-05 / 18504211-05
szt. 20 10,00 zł                  

154. Gumki recepturki

Gumki recepturki - średnica 100 mm. Elastyczne o zwiększonej zawartości kauczuku. 1

opakowanie = 1,0 kg. Kolory: mix kolorów - wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK KW Trade Grand 130-1683 op. 20 28,00 zł                  

155.
Identyfikator z klipsem i agrafką

Identyfikator z przeźroczystego, sztywnego tworzywa. Zaczep w formie klipsa

sprężynujacego i agrafki. Wymiary min. 90 mm x 57 mm.
TAK

Argo 

CT123   601075
szt. 100 0,40 zł                   

156. Holder z taśmą na szyję

Identyfikator z taśmą zakończona klipsem, wykonany z przeźroczystego tworzywa plexi

z kartą opisową na nazwisko, psiadająca wycięcie ułatwiające wysunięcie, karty,

wizytówki.

TAK Donau 8347001PL szt. 100 1,95 zł                  

157. Holder typ P przepustka

Identyfikator bez taśmy, wykonany z przeźroczystego tworzywa plexi, sztywna osłona z

zastosowaniem np. na przepustki, karty informacyjne, karty czytnikowe oraz innych

klasycznej wielkości kart wizytowych.

TAK Argo holder P 601065 szt. 100 2,00 zł                  

158.
Nożyczki biurowe (dług. min. 12 cm -14

cm)

Nożyczki biurowe długości min. 12 cm - 14 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i

ergonomiczną rączka (kolor) z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego z

zaokrąglonym czubkiem. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK
KW Trade Fiorello GR-1503

130-1177
szt. 100 2,20 zł                  

159.
Nożyczki biurowe (dług. min. 24 cm -26

cm)

Nożyczki biurowe długości min. 24 cm - 26 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i

ergonomiczną rączką, z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego. Kolory rączki

różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Taurus-Trade 82-110107 szt. 100 4,90 zł                  

160. Nóż do kopert
Nóź do kopert o długości min. 22 cm. Poręczny nożyk do otwierania kopert. Ostrze

wykonane z nierdzewnej stali, zakończone estetyczną drewnianą rączką.
TAK Office products 15012511-99 szt. 100 8,40 zł                  

161.
Poduszka do stempli z tuszem (wym. wew. 

min. 110 x 70 mm)

Poduszka do stempli o wym. wew. min. 110 mm x 70 mm nasączona tuszem

kolorowym. Kolory poduszki różny: wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK
Taurus-Trade Huhua nr 2

96-942014
szt. 100 3,40 zł                  

162.
Poduszka do stempli z tuszem (wym. min. 

160 mm x 90 mm)

Poduszka do stempli o wym. min. 160 mm x 90 mm nasączona tuszem kolorowym.

Kolory poduszki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Trodat 9053 szt. 20 31,00 zł                  

163. Długopis jednorazowy

Długopis jednorazowy, długość linii pisania min. 3000 m, szerokość lini pisania: 0,27 *

0,35 mm. Obudowa nieprzeźroczysta dowolnego koloru. Skuwka wentylowana w

kolorze tuszu. Kolory wkładu i obudowy różne: wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Długopis Bic Orange szt. 100 1,55 zł                  
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164. Długopis na wkład wymienny

Długopis w obudowie transparamtnej z metalową kocówką i wymiennym długim

wkładem. Długość linii pisania min. 1700 m, szerokośc linii pisania: 0,27 * 0,35 mm.

Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, czerwony, niebieski, zielony. oraz inne

pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Długopis Pentel BK-77 szt. 100 4,70 zł                  

165.
Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 

164

Wkład wymienny do długopisu z poz. 164. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną

w poz. 164 wg wyboru zamawiającego.
TAK Wkład Pentel BKL-7 szt. 100 2,75 zł                  

166.
Długopis automatyczny z wymiennym 

wkładem

Długopis automatyczny z wymiennym wkładem. Średnica końcówki: 1,0 mm. Gumowy

uchwyt i skuwka w kolorze tuszu. Mechanizm chowania wkładu. Częściowo

transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, niebieski oraz inne

pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Leviatan Uchida RB-10 szt. 100 2,00 zł                  

167.
Wkład uzupełniające do długopisu z poz. 

166

Wkład wymienny do długopisu z poz. 166. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną

w poz. 166 wg wyboru zamawiającego.
TAK Leviatan Uchida LE 033 szt. 100 0,55 zł                   

168.
Długopis automatyczny z tuszem

olejowym

Długopis automatyczny z wymiennnym wkładem olejowym. Długość lini pisania: min.

900 m, szerokość lini pisania: 0,27 * 0,35 mm. Gumowym uchwyt. Mechanizm

chowania wkładu. Transparentna obudowa w kolorze tuszu. Minimalny zestaw kolorów

wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane

przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru

zamawiającego.

TAK WPC Długopis Pilot Super Grip szt. 100 5,00 zł                  

169. Długopis żelowy z nasadką i klipsem

Długopis żelowy z nasadką i klipsem, w obudowie transparentnej. Długość lini pisania:

min. 1100 m. Szerokośc lini pisania: 0,3 * 0,4 mm. Minimalny zestaw kolorów wkładu:

niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK WPC Pióro żelowe Pilot G-1 szt. 100 4,60 zł                  

170.
Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 

169

Wkład wymienny do długopisu z poz. 169. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną

w poz. 169 wg wyboru zamawiającego.
TAK WPC wkład Pilot BLS-G1 szt. 100 3,80 zł                  

171. Pióro kulkowe z igłową końcówką

Pióro kulkowe z końcówką igłową, skuwka z metalowym klipsem. Szerokość końcówki:

0,5 mm. Długość lini pisania: 1700 m. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw

kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru

zamawiającego.

TAK Leviatan CFR-155NP szt. 100 6,30 zł                  

172. Marker olejowy z okrągłą końcówką

Marker permanentny z okrągłą końcówką do oznakowywania wszystkich powierzchni

szorstkich i gładkich. Odporny na ścieranie z tuszem olejowym. Szerokośc linii pisania:

2,0 * 3,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Donau 7369001PL szt. 100 5,60 zł                  

173.
Marker szybkoschnący do tablic 

suchościeralnych

Marker szybkoschnący do białych tablic suchościeralnych. Szerokość linii pisania: 2,0 *

3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Tusz nietoksyczny, szybkoschnący. Kolory: czarny i

wszystkie inne kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Leviatan D'Rect 3160 szt. 100 1,65 zł                  
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174.
Marker suchościeralny do tablic białych (1 

kpl. = mix 6 kolorów)

Marker suchościeralny do tablic białych oraz innych gładkich powierzchni jak szkło,

porcelana, ceramika. Szerokośc linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła.

Skuwka w kolorze tuszu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 6 kolorów oferowanych przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę).

TAK
Staedtler Lumocolor S 351 B 

WP6
kpl. 100 42,00 zł               

175.
Marker suchościeralny z gąbką 

magnetyczną (1 kpl. = mix 4 kolorów)

Zestaw 4 markerów suchościeralnych z gąbką magnetyczną do tablic białych. Rodzaj

końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę).

TAK

Leviatan 3160 4 kol+gąbka 

mag.

105106

kpl. 100 14,00 zł               

176. Marker do flipchart-ów

Marker do flipchart-ów, papieru, kartonu. Tusz na bazie wody nie przebijający na drugą

stronę. Rodzaj końcówki: okrągłą. Szerokość lini pisania: 2,0 * 3,0 mm. Min. zestaw

kolorów: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane

przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru

zamawiającego.

TAK Centropen 8550 szt. 100 2,60 zł                  

177. Marker CD/DVD cieńki

Marker wodoodporny do opisywania płyt CD-R/RW, DVD-R/RW a także do użytku na

szkle, drewnie winylu, plastiku itp. Szerokość linii pisania: 0 * 1,0 mm. Rodzaj

końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK

Leviatan D'Rect CD 

0,4-0,5mm 

102061

szt. 100 1,25 zł                  

178.
Foliopis permanentny (F) (1 kpl. = mix 4 

kolorów)

Zestaw 4 foliopisów, precyzyjnych, pernamentnych, wodoodpornych. Zastosowanie:

szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie

powierzchnie. Szerokośc lini pisania: 0,6 * 0,7 mm (F). Kolory: różne - wszystkie kolory

oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix

4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę)

TAK Taurus-Trade TCD-02/4 kpl. 100 4,80 zł                  

179. Zakreślacz tekstu - szeroki

Zakreślacz tekstu fluorescencyjny szeroki. Kształt obudowy: płaski w kolorze tuszu.

Rodzaj końcówki: ścięta. Szerokość linii pisania: 1 * 6 mm. Tusz na bazie wody,

nietoksyczny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK
Taurus-Trade XL-2023 

szerokość linii 1-5mm
szt. 100 1,30 zł                  

180.
Kreda szkolna kolorowa niepylaca (1 op. = 

mix 6 kolorów lasek)

Kreda szkolna kolorowa, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy

używalności i bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: czworokąt. Kolory: różne -

wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę. (1 op. = mix 6 kolorów lasek kredy oferowanych przez producenta

produktu zaoferowanego przez Wykonawcę).

TAK Mar-Bor B3 op. 100 2,30 zł                  

181.
Kreda szkolna biała niepyląca (1 op. = 100 

lasek)

Kreda szkolna biała, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy używalności i

bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: okrągły. Kolor: buały. (1 op. = 100 lasek

kredy).

TAK
Toma kreda niepyląca 

100 sztuk
op. 20 24,00 zł                  

182. Ołówek automatyczny techniczny 0,7 mm

Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki

grafitowe w rozmiarze 0,7 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem

liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywka pojemnika na rysiki z

gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane

przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru

zamawiającego.

TAK
Rotring Tikky 0,7mm

S0770470
szt. 100 14,00 zł               
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183.
Grafity ołówkowe 0,7 mm (1 op. = 12 

pręcików)

Wkłady do automatycznych ołówków technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej

grubości: 0,7 mm i twardości według wyboru zamawiającego. (1 op. = 12 pręcików).
TAK

Tadeo-Trading 

Dong-A XQ 0,7mm
op. 100 2,35 zł                  

184. Ołówek techniczny drewniany z gumką

Ołówek drewniany techniczny, klejony, grafit odporny na złamania, wykonany z

mocnego cedrowego drewna, łatwy do temperowania z gumką o różnym stopniu

twardości oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg

wyboru zamawiającego.

TAK Trodat Uni 9852 szt. 100 2,35 zł                  

185. Temperówka metalowa (2 ostrza)
Temperówka metalowa standardowa na podwójne stalowe ostrza -moletowana

obudowa w wersji klin lub standard. Ostrza stalowe mocowane wkrętem.
TAK Taurus-Trade 82-440191 szt. 100 1,10 zł                  

186. Gumka uniwersalna duża (ołówek)
Gumka uniwersalna biała, duża do wymazywania ołówka nie niszcząca ścieranej

powierzchni.
TAK Leviatan D'Rect 159016 szt. 100 1,10 zł                  

187. Tusz wodny do pieczątek

uniwersalny tusz na bazie wody do pieczątek automatycznych, stempli gumowych w

plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu o pojemności min. 30 ml. Minimalny

zestaw kolorów tuszów: niebieski, czarny, czerwony, zielony, fioletowy oraz inne

pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK

Leviatan D'Rect 30ml wodny 

Stamp Pad Ink, np. czarny 

105301

szt. 100 1,60 zł                  

188. Korektor w płynie (pióro)
Korektor w piórze o pojemności min. 10 ml. uniwersalny z metalową cienką końcówką,

nietoksyczny, szybkoschnący.
TAK Leviatan D'Rect 007197 szt. 100 2,20 zł                  

189. Korektor w taśmie (jednorazowy)

Korektor w taśmie: Szerokość min. 4,2 mm, min. długość taśmy 8,5 m dający

możliwość pisania po korekcie, jednorazowy do korygowania błędów, nie

pozostawiający cieni na ksero i faksach.

TAK Taurus-Trade 38-220018 szt. 100 3,50 zł                  

190. Płyta DVD-R w pudełku typu slim
Płyta DVD-R w pudełku typu slim. Dysk jednokrotnego zapisu o standardowej

pojemności nośnika.  (1 op. typu slim = 1 szt. płyty).
TAK Omega DVD-R OMDF16S- szt. 100 2,70 zł                  

191.
Wąsy    skoroszytowe    metalowe 

spinające (1 op. = 25 szt. wąsów)

Wąsy metalowe spinające do skoroszytu z podstawą wykonaną z polipropylenu,

poczwórnie dziurkowaną. Listwa dociskowa w kolorze białym. Kolory podstawy: różne -

wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 op. = 25 szt. wąsów)

TAK Durable 6901 op. 100 3,00 zł                  

192. Maczałka-zwilżacz wodny do palców

Zwilżacz do zwilżania palców. Posiada gąbkę do nasączania wodą. Kolory: różne -

wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez

Wykonawcę.

TAK Office Products 18121511-04 szt. 100 1,50 zł                  

193. Mata ochronna z PVC na biurko

Mata matowa ochronna na biurko, odporna na zarysowania oraz na przesuwanie się po

biurku. Przednie boki zaokrąglone. Możliwość umieszczania kartek pod przednia

uchylną folią maty. Spód (podkład) maty nieprzezroczysty w dowolnej kolorystyce

oferowanej przez producenta.

TAK Biurfol PB-01 szt. 20 47,00 zł                  

194. Podkładka antypoślizgowa pod mysz

Podkładka pod mysz optyczną i kulkową, bez poduszki pod nadgarstek, antypoślizgowy

spód, materiał: guma, tkanina. Kształt prostokąta. Kolory -wszystkie kolory oferowane

przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru

zamawiającego.

TAK Fellowes 29704 szt. 20 8,80 zł                  

195.
Poduszka do stempli metalowych okrągła - 

mała

Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów

olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny

wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie

przeciera. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę. Wymiary minimalne poduszki: średnica 95 mm.

TAK Colop R95 szt. 20 52,00 zł               
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196.
Poduszka do stempli metalowych okrągła - 

średnia

Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów

olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny

wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie

przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko -wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 125 mm.

TAK Colop R125 szt. 20 65,00 zł               

197.
Poduszka do stempli metalowych okrągła - 

duża

Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów

olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny

wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie

przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko -wszystkie kolory oferowane przez

producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 140 mm.

TAK

Poduszka do stempli 

metalowych 140mm Biurowe 

Zakupy BZ-0012763

szt. 20 120,00 zł               

198.
Tusz olejowy do pieczątek i stempli 

metalowych - mały

Tusz do stempli i pieczątek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybkoschnący,

Pojemność powyżej 25 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski, zielony -

do wyboru przez Zamawiającego.

TAK
Leviatan D'Rect tusz olejowy 

30ml np. 009492
szt. 20 3,30 zł                   

199.
Tusz olejowy do pieczątek i stempli 

metalowych - duży

Tusz do stempli i pieczątek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybkoschnący,

Pojemność powyżej 500 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski,

zielony - do wyboru przez Zamawiającego.

TAK
Noris 210 tusz do stempli 

metalowych 1l
szt. 20 250,00 zł               

200. Arkusze do oliwienia niszczarek
Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek. Ilośc ark. w

opak. min 10 szt.
TAK Argo 130110 op. 20 26,00 zł                  

201.
Folia rozciągliwa stretch w rolce 

(przeźroczysta, waga min. 3,0 kg)

Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, przeźroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości

min. 23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.
TAK

Dominopack folia stretch 3kg 

50cm transparent
rol. 20 45,00 zł                  

202.
Folia rozciągliwa stretch w rolce (czarna, 

waga min. 3,0 kg)

Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min.

23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.
TAK

Dominopack folia stretch 3kg 

50cm czarna
rol. 20 55,00 zł               

203.
Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w 

godz. nadliczbowych

Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 1

bloczek 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy.
TAK Stolgraf K-58 bl. 20 4,90 zł                   

204. Kalkulator kieszonkowy

Kalkulator kieszonkowy. 8 pozycyjny. Podwójne zasilanie: bateria, solar. Działania:

dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, obliczanie procentów, pierwiastków.

Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu

zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.

TAK Citizen SLD-200 szt. 20 15,80 zł                  

205. Ołówek automatyczny techniczny 1,0 mm

Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki

grafitowe w rozmiarze 1,0 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem

liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywka pojemnika na rysiki z

gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane

przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru

zamawiającego.

TAK Rotring Tikky 1mm 1904697 szt. 20 12,70 zł                  
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206.
Grafity ołówkowe 1,0 mm (1 op. = 12 

pręcików)
Wkłady do automatycznych ołówków technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej

grubości: 1,0 mm i twardości według wyboru zamawiającego. ( 1 op. = 12 pręcików)
TAK Faber Castell 9069 1mm op. 20 4,00 zł                   

207. Marker do klisz RTG gruby

Marker wodoodporny do opisywania klisz RTG, plastiku, metali, CD-R/RW , DVD-

R/RW, szkła. Szerokość linii pisania: 1,0 * 2,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolor:

biały.

TAK Toma TO-333 Multi marker szt. 20 5,00 zł                  

208.
Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 

168

Wkład wymienny do długopisu z poz. 168. Kolor zgodnie z kolorystyką podaną w poz.

168 wg wyboru zamawiającego. (1 opak. = 1 szt. wkładów tego samego koloru)
TAK WPC wkład Pilot krótki RFNS op. 20 2,65 zł                   

209.
Teczka zawieszana wzmocniona, 

(opakowanie 25 szt.)

Teczka zawieszana, wzmocniona, laminowane krawędzie przy zawieszkach oraz dno.

Wykonana z kartonu w zestawie plastikowe wymienne identyfikatory z etykietami do

opisu. Identyfikatory można umieść w róznych miejscach. Kolory: różne - wszystkie

kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg

wyboru zamawiającego.

opakowanie = 25 szt.

TAK

Teczka zawieszana 

wzmocniona Esselte Classic 

25szt. Np. 90311

op. 20 87,00 zł               

210. TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4 PVC

TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4 PVC, mocna tektura oblewana folią PVC z

elastycznie formowanym grzbietem o szerokość od 28 mm do 33 mm; wyposażona w: 

- kieszonkę na grzbiecie 

- 4 szt. wewnętrznych listew z zapięciami skoroszytowymi

- 4 szt. przekładek personalnych ABCD (według wzoru kodeksu pracy) konstrukcja

teczki ułatwia pionową archiwizację półkową)

TAK
Panta-Plast 0409-0013-XX 

ABCD
szt. 20 19,00 zł                  

211. Pojemnik na teczki zawieszkowe 

Pojemnik na teczki zawieszkowe przeznaczony dla dokumentów w formacie A4

przystosowany do przechowywania do 20 teczek zawieszanych lub może alternatywnie

pomieścić 3 segregatory A4/50mm; wykonany z tworzywa odpornego na pęknięcia;

górne krawędzie pudełka mają profil rączek

TAK Donau 7421001-01 szt. 20 89,00 zł               

212. Przekladki do segregatorów alfabetyczne

przekładki kartonowe laminowane alfabetyczne A4, wykonane z białego kartonu o

gramaturze min. 150 g/m2, posiadają kolorowe indeksy z oznaczeniem alfabetycznym,

dziurowanie: 4 otwory

TAK
Przekładki alfabetyczne Biurfol 

TRY-05-01
szt. 20 16,20 zł                  

213.

Teczka archiwizacyjna wiązana mocna - 

bezkwasowa

320x250x50 mm

teczka bezkwasowa z tektury. Wysoka sztywność i odporność mechaniczna:

Tektura:wartość pH 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 800 g/m2; 

Tasiemka: szerokość 10 mm; 100% celulozy bawełnianej; włókna są niebielone

chemicznie i nie pochodzą z recyklingu; wartość pH - neutralna

Klej: wartość pH 7.0 – 8.0; bez zmiękczaczy;

Wymiary: 320x250x50 mm

TAK Beskid Plus TWMA4 szt. 40 7,60 zł                  
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214.

Teczka archiwizacyjna wiązana mocna - 

bezkwasowa

320x250x100 mm

teczka bezkwasowa z tektury. Wysoka sztywność i odporność mechaniczna:

Tektura:wartość pH 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 800 g/m2; 

Tasiemka: szerokość 10 mm; 100% celulozy bawełnianej; włókna są niebielone

chemicznie i nie pochodzą z recyklingu; wartość pH - neutralna

Klej: wartość pH 7.0 – 8.0; bez zmiękczaczy;

Wymiary: 320x250x100 mm

TAK Beskid Plus TWM32X25X10 szt. 50 7,60 zł                  

215.

Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu 

kopertowego

Wymiary: 350x260x50 mm 

Pudło bezkwasowe;  trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat.

Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2;

grubość: 1.5 mm

Wymiary: 350x260x50 mm 

TAK Beskid Plus PK35X26X5 szt. 35 15,00 zł                  

216.

Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu 

kopertowego

Wymiary: 350x260x90 mm 

Pudło bezkwasowe;  trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat.

Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2;

grubość: 1.5 mm

Wymiary: 350x260x90 mm 

TAK Beskid Plus PK90A4 szt. 30 20,00 zł                  

217.

Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu 

kopertowego

Wymiary: 350x260x130 mm 

Pudło bezkwasowe;  trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat.

Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2;

grubość: 1.5 mm

Wymiary: 350x260x130 mm 

TAK Beskid Plus PK130A4 szt. 30 22,00 zł                  

218.

Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE 

OD SZERSZEJ STRONY (szerokość od 

120 mm do 155 mm)

Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na

dokumenty A4 przechowywane w teczkach lub folderach Infinity A4; szerokość

grzbietuod 120 mm do 155 mm. nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i

ściankach bocznych. Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek

poglądowy:

TAK Pressel F150 220701 szt. 200 22,00 zł               
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219.

Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE 

OD SZERSZEJ STRONY (szerokość od 

45 mm do 55 mm)

Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na

dokumenty A4 przechowywane w teczkach lub folderach Infinity A4; szerokość

grzbietuod 45 mm do 55 mm. nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i

ściankach bocznych. Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek

poglądowy:

TAK Pressel F50 nr 230 szt. 100 22,00 zł               

220. Niszczarka P2/T2

Niszczy jednorazowo minimum do 16 kartek (70g) na paski 5,8mm

Wyjmowany kosz o pojemności min 30 litrów

Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P2/T2

Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia

TAK Argo Kobra +1 SS6ES szt. 2 1 615,00 zł               

221. Niszczarka  P3/T3

Niszczy jednorazowo minimum do 10 kartek (70g) na ścinki 4x52 mm

Wyjmowany kosz o pojemności min 14 litrów

Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P3/T3

Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia

TAK Fellowes 21Cs szt. 2 904,00 zł               

222. Niszczarka  P4/T4

Niszczy jednorazowo minimum do 10 kartek (70g) na ścinki 4x40 mm

Kosz o pojemności minimum 20 litrów

Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4

Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia

TAK Fellowes 60Cs szt. 3 698,00 zł               

223. Niszczarka  P5/T5

Niszczy jednorazowo minimum do 15 kartek (70g) na mikro ścinki 2x12mm

Wyjmowany kosz o pojemności min 50 litrów

Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/T-5

Gwarancja: 2 lata na całość 

TAK Fellowes 225Mi szt. 3 5 100,00 zł             

224.
Papier samoprzylepny w arkuszach biały, 

A4

Papier samoprzylepny w arkuszach, biały, przeznaczony do wydruku w drukarkach

atramentowych i laserowych. FormatA4. 

Opakowanie:100arkuszy.

TAK

Biuro Plus marka własna 

etykiety samoprzylepne 

A4/100ark.

szt. 3 31,00 zł                   

225. Etykiety samoprzylepne A4

Etykiety samoprzylepne do druku atramentowego i laserowego.

Rozmiar 70mm × 37mm.  Arkusz - 24 sztuki na 1 stronie A4. Kolor: biały. 

Opakowanie: 100 arkuszy

TAK

Biuro Plus marka własna 

etykiety samoprzylepne 

70x37mm/100ark.

szt. 3 31,00 zł                   
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226. Bindownica (200 ÷ 250 kartek)

Bindownica ręczna do grzebietów plasikowych z pojemnikiem na ścinki. Możliwość

oprawy jednorazowo: 200 ÷ 250 kartek o formacie A4, posiadająca miarę wyboru

grzbietu oraz regulację szerokości marginesu.

TAK Argo Wallner S-100 szt. 2 966,00 zł               

227. Gilotyna A4

Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczającą,

zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów

formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format

A4.

TAK Fellowes Fusion A4 szt. 2 287,00 zł                  

228. Gilotyna A3

Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczającą,

zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów

formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format

A3.

TAK Fellowes Fusion A3 szt. 2 390,00 zł                  

229. Laminarka biurowa A3

Maksymalny format laminowanych dokumentów: A3. Grubość folii laminacyjnej: 70 ÷

150 mic. Możliwość laminacji zdjęć. Funkcja umożliwiająca cofanie źle włożonej folii.

Funkcja sygnalizacji gotowości do pracy.

TAK Argo Wallner DWL-3AF szt. 2 421,00 zł                  
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