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L.Dz./K-dzpz/6480/2021            Załącznik nr 2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚĆ 1: Materiały biurowe 

 

Lp. Nazwa asortymentu Opis szczegółowy J.m. Ilość 

1. Papier ksero A3 biały 
Gramatura 80g/m2, (białość 146 CIE), uniwersalny do wszystkich 
urządzeń biurowych, pobieramy w pudłach po 5 ryz (1 ryza=500 
arkuszy). 

ryz. 15 

2. Papier ksero A3 kolor 
Gramatura 80g/m2, uniwersalny do wszystkich urządzeń 
biurowych, (1 ryza=500 arkuszy). Różne kolory. 

ryz. 3 

3. 
Papier ksero A4 biały 
gramatura 100g/m2 

Gramatura 100g/m2, (białość 169 CIE), uniwersalny do wszystkich 
urządzeń biurowych, (1 ryza=500 arkuszy). 

ryz. 2 

4. 
Papier ksero A4 biały 
gramatura 80g/m2 

Gramatura 80g/m2, (białość CIE: 146), uniwersalny do wszystkich 
urządzeń biurowych, pobieramy w pudłach po 5 ryz (1 ryza=500 
arkuszy). 

ryz. 1900 

5. Papier ksero A4 kolor 
Gramatura 160g/m2. Papier kolorowy ksero przystosowany do 
wydruku dla kopiarek, drukarek laserowych i drukarek 
atramentowych, (1 ryza = 250 arkuszy). 

ryz. 2 

6. Papier pakowy 
Wymiary: 100 cm (+/- 5cm) x 126cm (+/- 5 cm), szary 70g (+/- 5g), 
pobieramy w arkuszach. Materiał wykonania celuloza. 

szt. 10 

7. Papier kancelaryjny kratka 
Format: A3, liniatura: kratka, gramatura: 60g, (1 ryza=500 
arkuszy). 

ryz. 1 

8. Papier kserograficzny A1 
Papier do plotera. Format: A1 (594x841 mm), gramatura: 80 
g/m2, ilość: 250 arkuszy. Idealny do czarno-białych wydruków 
oraz do kolorowej kreski. 

ryz. 1 

9. Przekładki kartonowe 1/3 A4 
Różne kolory, posiadają 2 dziurki, pobierane w opakowaniach (1 
op.=100 szt.). 

op. 7 

10. 
Okładka / karton do 
bindowania 

Dwustronnie kolorowy, gramatura: 250g, kolory: niebieski, format 
A4, pobieramy w opakowaniach (1op.=100 szt.). 

op. 2 

11. Teczka biała wiązana A4 
Teczka biała wiązana, min. 250 g/m2, posiadająca trzy 
wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed 
wypadnięciem. 

szt. 120 

12. Teczka biała z gumką A4 
Teczka biała z gumką wzdłuż długiego boku, min. 350 g/m2, 
posiadająca trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty 
przed wypadnięciem. 

szt. 200 

13. 
Teczka skoroszytowa A4 
szara 

Regulowana szerokość grzbietu. Perforacja umieszczona na 
okładce pozwalająca na związanie teczki, zachowując tym samym 
sztywność nawet przy całkowitym napełnieniu. Teczka jest 
bezkwasowa. Produkt jest ekologiczny. Można w niej 
przechowywać również dokumenty w koszulkach. Mieści do 800 
kartek. 

szt. 500 

14. Zeszyt A4 Zeszyt w  kratkę, twarda oprawa - 96 kartek. szt. 5 

15. Zeszyt 32 kartki A5 Zeszyt w  kratkę, broszurowa oprawa - 32 kartki. szt. 5 
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16. Zeszyt 60 kartek A5 Zeszyt w  kratkę, broszurowa oprawa - 60 kartki. szt. 5 

17. Zeszyt 96 kartek A5 Zeszyt w  kratkę, twarda oprawa - 96 kartek. szt. 2 

18. Skorowidz 
Twarda laminowana oprawa, grzbiet szyto-klejony, liniatura: 
kratka, zawiera alfabet, format 2/3 A4, 96 kartek. 

szt. 1 

19. 
Bloczek samoprzylepny 
76x76 mm 

Rozmiar:  76x76 mm dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3 mm,  
100 kartek, kolor: żółty 

szt. 150 

20. 
Bloczek samoprzylepny 
40x50 mm 

Rozmiar:  40x50 mm dopuszczalna tolerancja wymiarów +/-3 mm,  
100 kartek, kolor: żółty 

szt. 120 

21. Blok listowy A4 
Blok listowy A4, wyrywane kartki w kratkę, grzbiet klejony u góry, 
miękka oprawa. 100 kartek. 

szt. 1 

22. Blok listowy A5 
Blok listowy A5, wyrywane kartki w kratkę, grzbiet klejony u góry, 
miękka oprawa. 100 kartek. 

szt. 1 

23. Bristol (karton, biały) 
Kolor: biały, arkusz B1, 70 cm x 100 cm, gramatura: 250g/m2, 
pobierany w arkuszach 

szt. 25 

24. Bristol (karton, czarny) 
Kolor: czarny, arkusz B1, 70 cm x 100 cm, gramatura: 270g/m2, 
pobierany w arkuszach 

szt. 5 

25. Etykiety samoprzylepne A4  
(1:1 cała strona nie dzielona), białe, pobieramy w opakowaniach 
(1 op.= 100 arkuszy). Do drukarek laserowych, atramentowych 
oraz kserokopiarek. 

op. 1 

26. 
Etykiety samoprzylepne 
wymiary 70x35 mm 

Arkusze A4, na arkuszu etykiety o wymiarach 70 x 35 mm (1 op. = 
100 arkuszy ). Do drukarek laserowych, atramentowych oraz 
kserokopiarek. 

op. 1 

27. 
Etykiety samoprzylepne 
wymiary 70x41 mm 

Arkusze A4, na arkuszu etykiety o wymiarach 70 x 41 mm (1 op. = 
100 arkuszy ). Do drukarek laserowych, atramentowych oraz 
kserokopiarek. 

op. 1 

28. Indeksy samoprzylepne 

4 kolory w opakowaniu, wykonane z papieru, rozmiar indeksu 
20x50 mm, min. 160 sztuk/indeksów w opakowaniu, pobieramy w 
opakowaniach. Indeksy posiadają nałożony klej, który umożliwia 
wielokrotne przyklejanie i odlepianie do różnych powierzchni. 

op. 10 

29. Kostka papierowa klejona Białe karteczki klejone, rozmiar: 85x85x40 mm szt. 5 

30. Koperta C4 biała 
Koperta biurowa samo klejąca z paskiem (HK). Zamykana poprzez 
ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie 
na klapkę koperty. 

szt. 800 

31. Koperta C4 brązowa 
Koperta biurowa samo klejąca z paskiem (HK). Zamykana poprzez 
ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie 
na klapkę koperty. 

szt. 400 

32. Koperta C5 biała 
Koperta biurowa samo klejąca z paskiem (HK). Zamykana poprzez 
ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie 
na klapkę koperty. 

szt. 1 600 

33. Koperta C6 biała 
Z dwoma paskami kleju, które po zetknięciu przylegają mocno do 
siebie, zamykając szczelnie kopertę. 

szt. 2 000 

34. 
Koperta biała SK DL 110mm x 
220mm 

Z dwoma paskami kleju, które po zetknięciu przylegają mocno do 
siebie, zamykając szczelnie kopertę. 

szt. 3 100 

35. 
Koperta biała SK DL 110mm x 
220mm z okienkiem 

Koperty biurowe z dwoma paskami kleju, które po zetknięciu 
przylegają mocno do siebie, zamykając szczelnie kopertę. Koperta 
z okienkiem, okienko: prawe 45x90mm. 

szt. 4 100 

36. Koperta kurierska A3 biała 

Koperta mieszcząca przesyłkę w formacie A3, wyściełana folią, 
bąbelkową z paskiem samoprzylepnym. Zamykana poprzez 
ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie 
na klapkę koperty. 

szt. 70 
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37. Koperta kurierska A4 biała 

Koperta mieszcząca przesyłkę w formacie A4, wyściełana folią, 
bąbelkową z paskiem samoprzylepnym. Zamykana poprzez 
ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie 
na klapkę koperty. 

szt. 60 

38. Koperta kurierska A5 biała 

Koperta mieszcząca przesyłkę w formacie A5, wyściełana folią, 
bąbelkową z paskiem samoprzylepnym. Zamykana poprzez 
ściągnięcie paska zakrywającego klej, założenie klapki i zaciśnięcie 
na klapkę koperty. 

szt. 5 

39. 
Dziurkacz biurowy do 20 
kartek na raz 

Dwuotworowy, metalowy z ogranicznikiem formatu, dający 
możliwość dziurkowania do 20 kartek na raz (papier 80 gsm), z 
zintegrowanym, łatwym do opróżniania pojemnikiem na ścinki, z 
antypoślizgową podstawą.  

szt. 4 

40. 
Dziurkacz biurowy do 100 
kartek na raz 

Metalowa konstrukcja, pojemnik na odpady z tworzywa 
sztucznego nie rysującego podłoża, plastikowa listwa formatowa, 
dziurkuje do 100 kartek, rozstaw dziurek 80 mm, średnica dziurki 
6 mm. 

szt. 2 

41. Gąbka magnetyczna 
Gąbka do tablic sucho ścieralnych z wymiennym wkładem do 
osobnego zakupu, magnetyczna, wkłady  filcowe. Wymiary: 
60x138x45mm, kolor: czarny. 

szt. 10 

42. Wkłady filcowe do gąbek 

Wymienne wkłady filcowe, 10 wkładów w opakowaniu. Wkład 
służący do czyszczenia tablic sucho ścieralnych. Możliwość 
czyszczenia bez dodatkowych środków czyszczących. Produkt 
kompatybilny z pozycją 42. 

op. 4 

43. 
Zestaw akcesoriów do tablic 
sucho ścieralnych 

Zestaw składa się z: gąbki magnetycznej, czterech markerów 
sucho ścieralnych (zielony, niebieski, czerwony, czarny), 10  
kolorowych magnesów. 

op. 1 

44. 
Zwilżacz wodny/macza łka do 
palców 

Plastikowy pojemnik w z gąbką do nasączania wodą, średnica 
gąbki: ok. 50mm. 

szt. 2 

45. Gumka do mazania Gumka do mazania ołówka, biała, wymiary: 5x2x1cm (+/-0,5 cm)  szt. 24 

46. Klej w sztyfcie 
Klej w sztyfcie, bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny. Zmywalny i 
nie brudzący. Do klejenia papieru, tektury, zdjęć i materiału. 
Dostępne gramatury: 8g. 

szt. 30 

47. Klej introligatorski 
Klej w płynie z dozownikiem w kształcie pędzelka – klej wypływa 
jedynie przy jego zetknięciu z powierzchnią. Do klejenia papieru i 
kartonu. Pojemność: 50ml. 

szt. 5 

48. Spinacze biurowe 28 mm 
Spinacz biurowy okrągły, galwanizowany, bez wyciągniętego 
noska. Opakowanie zawiera 100 sztuk. 

op. 45 

49. 
Spinacze biurowe kolorowe 
28 mm 

Metalowe, powlekane kolorowym PCV, miks kolorów w 
pudełku.100sztuk. 

op. 2 

50. Spinacze biurowe 50 mm 
Spinacz biurowy okrągły, galwanizowany, bez wyciągniętego 
noska. Opakowanie zawiera 100 sztuk. 

op. 2 

51. Szpilki 
Szpilki uniwersalne srebrne, niklowane, długość 28mm, pakowane 
w pudełko o wadze 50 gram. 

op. 5 

52. 
Korektor biurowy w 
długopisie/w piórze 

Korektor szybkoschnący, nie gęstniejący, dokładnie korygujący, 
metalowa końcówka, pojemność 8 ml (+/-2 ml). 

szt. 15 

53. Korektor biurowy w taśmie 
Korektor szybkoschnący, do wymiary taśmy: 5mm (+/- 1mm) x 8m 
(+/-1m). 

szt. 50 

54. 
Kreda szkolna okrągła biała 
niepyląca 

Kreda biała, niepyląca, okrągła. Specjalna powłoka pokrywająca 
każdą pałeczkę kredy powoduje, że ręce są czyste, a otoczenie jest 
wolne od pyłu kredowego. Opakowanie 100 szt. 

op. 15 

55. 
Kreda szkolna okrągła, mix 
kolorów, niepyląca 

Kreda niepyląca, okrągła. Specjalna powłoka pokrywająca każdą 
pałeczkę kredy powoduje, że ręce są czyste, a otoczenie jest 
wolne od pyłu kredowego. Mix kolorów w opakowaniu. 
Opakowanie 100 szt. 

op. 5 



4 

 

56. Kreda szkolna biała, duża 

Kreda kwadratowa. Wymiar: 15x15x105 mm. Kreda 
wyprodukowana na bazie rodzimych, czystych chemicznie 
minerałów naturalnych. Dobre właściwości piszące, nie kruszy się. 
Posiada atest PZH, kolor biały. Do produkcji używa się wyłącznie 
barwników spożywczych, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi oraz 
środowiska. Ilość sztuk kredy w 1 opakowaniu: 50 

op. 15 

57. Kreda szkolna kolorowa, duża 

Kreda kwadratowa. Wymiar: 15x15x105 mm. Kreda 
wyprodukowana na bazie rodzimych, czystych chemicznie 
minerałów naturalnych. Dobre właściwości piszące, nie kruszy się. 
Posiada atest PZH, 5 kolorów. Do produkcji używa się wyłącznie 
barwników spożywczych, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi oraz 
środowiska. Ilość sztuk kredy w 1 opakowaniu: 50 

op. 8 

58. Linijka 30 cm 
Linijka wykonana z plastiku, posiadająca trwałą, nieścieralną 
podziałkę uwzględniająca centymetry i milimetry. 

szt. 5 

59. Linijka 50 cm 
Linijka wykonana z plastiku, posiadająca trwałą, nieścieralną 
podziałkę uwzględniająca centymetry i milimetry. 

szt. 3 

60. 
Nożyczki biurowe, ostrze 
długość 11 cm 

Stal nierdzewna, ostrze długość: 11cm +/- 1 cm, uchwyt: 
plastikowy, wyprofilowany. 

szt. 7 

61. 
Nożyczki biurowe, ostrze 
długość 130 mm 

Stal nierdzewna, ostrze długość: 130 mm, długość narzędzia: 250 
mm, uchwyt: plastikowy, wyprofilowany. 

szt. 2 

62. 
Organizer/pojemnik/przybor
nik wielokomorowy na 
biurko 

Przybornik na biurko wykonany z plastiku w kolorze 
transparentnym, posiada 6 (+/- 1 komora) przegródek na 
akcesoria biurowe. Można umieścić długopisy, linijki, karteczki itp. 
przybory biurowe. 

szt. 2 

63. Pinezki tablicowe płaskie Pinezki biurowe srebrne, zwykłe pakowane po 100 sztuk. op. 5 

64. Pinezki tablicowe plastikowe 
Pinezki tablicowe, kolorowe plastikowe łebki, do tablic 
korkowych, pakowane po 25 sztuk. 

op. 2 

65. Płyta CD-RW w kopercie 
Pojemność: 700MB, prędkość zapisu: 12x, 1 szt. w papierowej 
kopercie z transparentnym oknem. 

szt. 80 

66. Płyta DVD-R w  kopercie 
Pojemność: 4.7 GB, maksymalna prędkość zapisu: 16x, w 
papierowej kopercie. 

szt. 50 

67. Podkładka żelowa 

Żelowa podkładka pod mysz i nadgarstek. Wykonana z 
przezroczystego materiału. Łatwa do czyszczenia i miła w dotyku. 
Ma antypoślizgową podstawę - nie przesuwa się po blacie stolika. 
Podkładka pod mysz - dokładnie odwzorowuje ruch myszki 
zarówno (kulkowej i optycznej). Kolor fioletowy. 

szt. 8 

68. Podkładka pod mysz 

Uniwersalna podkładka pod mysz o mierze 320 mm szerokości i 
270 mm wysokości. Pokryty trwałym materiałem o jednolitej 
teksturze. Sprawdzi się zarówno pod mysz optyczną, jak i 
laserową. Grubość 2 mm. Antypoślizgowy spód. 

szt. 2 

69. 
Rozszywacz biurowy do 
zszywek 

Metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa. szt. 12 

70. 
Zszywacz biurowy, zszywki 
No.10 

Mechanizm ze stali, obudowa metalowa lub z tworzywa 
sztucznego, mechanizm ładowania i uzupełniania zszywek od 
góry. Zszywacz na zszywki No. 10. 

szt. 5 

71. 
Zszywacz biurowy, zszywki 
24/6 

Mechanizm ze stali, obudowa metalowa lub z tworzywa 
sztucznego, mechanizm ładowania i uzupełniania zszywek od 
góry. Zszywacz na zszywki 24/6. 

szt. 11 

72. 
Zszywacz biurowy do 100 
kartek 

Specjalistyczny zszywacz o dużej wytrzymałości. Zszywacz 
wykonany z metalu, posiada stabilną podstawę nierysującą 
podłoża, wyposażony we wskaźnik ilości zszywek, posiada 
antypoślizgowe ramię. Zszywa do 100 kartek. Odpowiedni do 
zszywek 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15. Głębokość zszywania 69 
mm, zszywanie zamknięte. 

szt. 2 
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73. Zszywacz długoramienny 

Zszywa do 40 kartek (papier 80 gsm), regulowana prowadnica do 
formatów A6, A2, US i folio. Głębokość zszywania do 300 mm. 
Zszywki 24/6 i 26/6 do 30 kartek i 24/8 lub 26/8 do 40 kartek. 
Obrotowa stopka pozwala na łatwą zmianę zszywania otwartego 
na zamknięte. 

szt. 1 

74. Zszywacz 

Zszywacz o dużej wydajności, zszywa do 200 arkuszy papieru. 
Wyposażony w system ABS - magazynek nie zakleszczający 
zszywek. Posiada regulowaną głębokość wsuwania kartki. 
Sprężynowy system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego 
przycisku oraz podwójny system prowadzenia zszywek. Obrotowa 
stopka umożliwia 2 rodzaje zszywania: równoległe lub krzyżowe. 
Urządzenie w całości wykonane z metalu, w obudowie z plastiku. 
Urządzenie wykorzystuje zszywki typu 23/8 do 23/24 Super.  
Można włożyć do niego maksymalnie 100 sztuk. Maksymalna 
głębokość włożenia papieru wynosi 75 mm. Możliwy sposób 
zszywania: zszycie zamknięte. 

szt. 1 

75. Zszywki 10 mm Zszywki nr 10mm (op. 1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 5 

76. Zszywki 23/13 mm Zszywki 23/13mm (op. 1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

77. Zszywki 23/15 mm Zszywki 23/15mm (op. 1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

78. Zszywki 23/17 mm Zszywki 23/17mm (op. 1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

79. Zszywki 23/20 mm Zszywki 23/20mm (op. 1000szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

80. Zszywki 24/6 mm Zszywki 24/6 mm (op.1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 110 

81. Zszywki 24/10 mm Zszywki 24/10 mm (op.1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

82. Zszywki 23/8 mm Zszywki 23/8mm  (op.1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

83. Zszywki 23/10 mm Zszywki 23/10 mm (op.1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

84. Zszywki 23/23 mm Zszywki 23/23mm (op.1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

85. Zszywki 23/24 mm Zszywki 23/24mm (op.1000 szt.). Rodzaj: ocynkowane op. 1 

86. Oczka (nity) 
Nity-oczka typ 44 (łączące karty dokumentów) do oczkownicy 
Reflex-bis. Kolor: złoty. (1 op. = 1000 szt.) 

op. 5 

87. Gilotyna do papieru 

Gilotyna ze stabilną, metalową podstawą. Nóż górny i dolny ze 
stali, ręczny docisk ciętego materiału i 2 nakładki kątowe. Stabilny, 
metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową 
gumową podstawą. Praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają 
bezpieczne przenoszenie. Długość cięcia: 320 mm. Maksymalny 
cięty rozmiar papieru: A4. Maksymalna cięta jednorazowo ilość 
kartek (70g/80g/m2): 8 / 6. Maksymalna wysokość ciętego pliku: 
0,8 mm. Docisk ciętego materiału: ręczny. 

szt. 1 

88. Płyn do czyszczenia ekranów 

W aerozolu, przeznaczony do czyszczenia monitorów, tabletów, 
laptopów itp., niepalny, nie pozostawia smug i śladów. Nie 
zawiera alkoholu ani żadnych innych składników mogących 
uszkodzić powłokę ochronną. Pojemność: 250ml 

szt. 2 

89. Płyn do czyszczenia plastików 
Pianka, posiadająca w swoim składzie efektywne składniki 
skutecznie czyszczące wszelkie powierzchnie plastikowe. 
Pojemność: 250ml 

szt. 2 

90. 
Podajnik/dyspenser do taśmy 
klejącej  

Podajnik do taśmy klejącej o szerokości do 18 mm. Cechuje się 
masywną i trwałą obudową. Solidne, stalowe ostrze pozwala na 
łatwe odcinanie taśmy. Antypoślizgowy spód zapobiega 
przesuwaniu się po powierzchni. 

szt. 3 

91. Taśma Gęsia skórka 
Taśma gęsia skórka do klejenia na większości powierzchni. Można 
po niej pisać, nie zostawia śladów po odklejeniu, łatwo odrywa się 
od podłoża. Szerokość: 13mm, długość: 15 m. 

szt. 1 

92. Taśma klejąca dwustronna Wymiary 50mm x 5m, silna, dwustronnie klejąca. szt. 25 

93. Taśma klejąca biurowa Wymiary 18 mm x 20m, przezroczysta. szt. 140 
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94. Taśma klejąca 

Wymiary 48 mm x 50m, przezroczysta. wykonana z polipropylenu, 
pokryta emulsyjnym klejem akrylowym. Przyczepna do większości 
powierzchni, odporna na zrywanie, doskonała do zaklejania 
kartonów o szerokim zakresie wag. Przyjazna dla środowiska, nie 
zawiera substancji trujących, stabilna substancja klejąca odporna 
na działanie światła. 

szt. 5 

95. Taśma klejąca pakowa Wymiary 48mm x 50m, kolor: szara. szt.  12 

96. 
Etykiety okrągłe na rolce 
(średnica naklejki 35 mm 
kolor białe) 

Etykiety samoprzylepne okrągłe na rolce. Bardzo dobra 
przyczepność i brak śladów po usunięciu umożliwiają znakowanie 
trwałe lub jedynie czasowe. Odpowiednie do ręcznego 
opisywania, oraz nadruku termotransferowego. Średnica naklejki: 
35 mm. Kolor: białe. Średnica gilzy: 40 mm. Ilość na rolce: 500 
sztuk. 

op. 1 

97. 
Etykiety okrągłe na rolce 
(średnica naklejki 20 mm) 

Etykiety samoprzylepne okrągłe na rolce. Okrągłe naklejki do 
kolorowego oznaczania produktów na wygodnej w użyciu rolce. 
Bardzo dobra przyczepność i brak śladów po usunięciu 
umożliwiają znakowanie trwałe lub jedynie czasowe. 
Odpowiednie do ręcznego opisywania, oraz nadruku 
termotransferowego. Średnica naklejki: 20 mm. Kolor: żółte. 
Średnica gilzy: 40 mm. Ilość na rolce: 500 sztuk. 

op. 1 

98. 
Etykiety okrągłe na rolce 
(średnica naklejki 35 mm 
kolor pomarańczowy) 

Etykiety samoprzylepne okrągłe na rolce. Okrągłe naklejki do 
kolorowego oznaczania produktów na wygodnej w użyciu rolce. 
Bardzo dobra przyczepność i brak śladów po usunięciu 
umożliwiają znakowanie trwałe lub jedynie czasowe. 
Odpowiednie do ręcznego opisywania, oraz nadruku 
termotransferowego. Średnica naklejki: 35 mm. Kolor: 
pomarańczowe. Średnica gilzy: 40 mm. Ilość na rolce: 500 sztuk. 

op. 1 

99. 
Etykiety okrągłe na rolce 
(średnica naklejki 50 mm 
kolor żółty) 

Etykiety samoprzylepne okrągłe na rolce. Okrągłe naklejki do 
kolorowego oznaczania produktów na wygodnej w użyciu rolce. 
Bardzo dobra przyczepność i brak śladów po usunięciu 
umożliwiają znakowanie trwałe lub jedynie czasowe. 
Odpowiednie do ręcznego opisywania, oraz nadruku 
termotransferowego. Średnica naklejki: 50 mm. Kolor: żółte. 
Średnica gilzy: 40 mm. Ilość na rolce: 500 sztuk. 

op. 1 

100. Cenówki 35x27 mm 

Cenówki w rozmiarze 35x27 mm w kolorze: czerwonym, zielonym 
lub pomarańczowym. Na rolce znajduje się 350 szt. etykietek. 
Etykiety nadają się do naklejania na ubrania (zastosowany klej 
łatwo się odlepia nie pozostawiając śladów, jak również nie 
niszczy materiału). 

szt. 1 

101. Taśmy do metkownicy 
Cenówki metki proste dwurzędowe do metkownicy. Rozmiar: 26 x 
16 mm. Kolor: biały, żółty, zielony, pomarańczowy. Pakowane po 
5 rolek. 

op. 5 

102. 
Etykieta cenowa duża B 
50x30  

Etykiety cenowe naklejane są ręcznie. Etykieta cenowa kolorowa 
fluorescencyjna. Kolor etykiet żółty fluo. 

szt. 1 

103. Rolka kasowa offsetowa 
Rolka produkowana z białego papieru offsetowego. Zastosowanie 
do maszyn liczących. Wymiary: 57mm x 25m. 1 opakowanie = 10 
sztuk. 

op. 80 

104. Temperówka 

Metalowe ostrze, obudowa z tworzywa sztucznego z pojemnikiem 
na ostrużyny, dwuotworowa do ołówków i kredek tradycyjnych, 
ostrze precyzyjnie i trwale połączone z obudową. Temperówka 
nadaje się do kredek i ołówków o różnych średnicach. 

szt. 7 

105. 
Tusz czarny do stempli 
gumowych 

Czarny, pojemność 25ml (+/- 5ml), buteleczka/pojemnik z 
końcówką ułatwiająca nasączanie poduszek. 

szt. 2 

106. 
Tusz czerwony do stempli 
gumowych 

Czerwony, pojemność 25ml (+/- 5ml), buteleczka/pojemnik z 
końcówką ułatwiająca nasączanie poduszek. 

szt. 12 

107. Tusz czarny szybkoschnący 
Tusz czarny uniwersalny, szybkoschnący do powierzchni gładkich. 
Do pieczątek ręcznych i samo tuszujących, z gumową lub 
polimerową płytką stemplującą. 

szt. 2 
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108. 
Tusz czerwony 
szybkoschnący 

Tusz czerwony uniwersalny, szybkoschnący do powierzchni 
gładkich. Do pieczątek ręcznych i samo tuszujących, z gumową lub 
polimerową płytką stemplującą. 

szt. 2 

109. 
Poduszka do stempli, tusz 
czarny rozmiar 110 x 70 mm 

Poduszka do pieczątek w pudełku z tworzywa sztucznego, zawiera 
wkłady barwiące z materiałów nasączone tuszem czarnym. 
Rozmiar 110 x 70 mm. 

szt. 1 

110. 
Poduszka do stempli, tusz 
czerwony rozmiar 110 x 70 
mm 

Poduszka do pieczątek w pudełku z tworzywa sztucznego, zawiera 
wkłady barwiące z materiałów nasączone tuszem czerwonym. 
Rozmiar 110 x 70 mm. 

szt. 4 

111. 
Szuflada na biurko (na 
dokumenty) 

Możliwość łączenia szufladek w pionie, wymiary zewnętrzne: 
254x60x346mm, wymiary wewnętrzne: 244x43x325mm, kolor 
transparentny. 

szt. 25 

112. Folia/okładka do bindowania 
Folia do bindowania A4, grubość folii: 200 mikronów. 
Wykorzystywana jako okładka, format A4, kolor niebieski 
przezroczysta, opakowanie 100 arkuszy. 

op. 1 

113. Folia do laminatorów A 3 Format A3, grubość 125 micronów, opakowanie po 100 sztuk. op. 1 

114. Folia do laminatorów A 4 Format A4, grubość 125 micronów, opakowanie po 100 sztuk. op. 1 

115. 
Grzbiety do bindowania A4 6 
mm 

Grzbiet plastikowy: 6 mm, format: A4, kolor niebieski, 100 szt. w 
opakowaniu 

op. 1 

116. 
Grzbiety do bindowania A4 8 
mm 

Grzbiet plastikowy: 8 mm, format: A4, kolor niebieski, 100 szt. w 
opakowaniu 

op. 1 

117. 
Grzbiety do bindowania A4 
10 mm 

Grzbiet plastikowy: 10 mm, format: A4, kolor niebieski, 100 szt. w 
opakowaniu 

op. 1 

118. 
Grzbiety do bindowania  A4 
12,5 mm 

Grzbiet plastikowy: 12,5 mm, format: A4, kolor niebieski, 100 szt. 
w opakowaniu 

op. 1 

119. 
Grzbiety do bindowania A4 
16 mm 

Grzbiet plastikowy: 16 mm, format: A4, kolor niebieski, 100 szt. w 
opakowaniu 

op. 1 

120. 
Grzbiety do bindowania A4 
19 mm 

Grzbiet plastikowy: 19 mm, format: A4, kolor niebieski, 100 szt. w 
opakowaniu 

op. 1 

121. 
Identyfikator plastikowy z 
klipsem i agrafką 

Wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wymiary:  
90x57mm z agrafką i klipsem. 

szt. 5 

122. 
Koszulki A4 przezroczyste 
krystaliczne/błyszczące 

Materiał: folia, rozmiar A4, przezroczyste, opakowanie 100 szt. 
Grubość (mikrony): 50. 

op. 20 

123. Koszulki A4 groszkowe 
Materiał: folia, rozmiar A4, przezroczyste, opakowanie 100 szt. 
Grubość (mikrony): 50. 

op. 150 

124. Koszulki A5 groszkowe 
Materiał: folia, rozmiar A5, przezroczyste, opakowanie 100 szt. 
Grubość (mikrony): 50. 

op. 2 

125. Koszulka z klapką PP A4 grosz 

Wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 
100μm groszkowe, transparentne, otwarte z prawego boku 
wzmocniony brzeg boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie 
dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przechowywane 
dokumenty przeznaczone na dokumenty w formacie A4 ilość 
dziurek do wpięcia: 11, rozmiar: 235x312mm. Kolor 
transparentny. Ilość dziurek do wpięcia: 11 

szt. 400 

126. Obwoluty A4 
Twarde, sztywne, przezroczyste, format A4, zgrzana w literę L, 
grubość folii: 200mic, opakowanie po 25 szt. 

op. 4 

127. Obwoluty A5 
Twarde, sztywne, przezroczyste, format A5, zgrzana w literę L, 
grubość folii: 150mic, opakowanie po 25 szt. 

op. 1 

128. 
Pudełko na dokumenty A4 
kartonowe 80 mm, 
pojemność 800 kartek 

Pudełko na dokumenty A4 kartonowy 80mm, pojemność: do 800 
kartek o gramaturze 80 g/m2, otwarte od góry (ścięte skośnie), 
posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie 
pojemnika z półki, ściana grzbietowa opisowa, składane, różne 
kolory, wymiary: 255x80x320mm 

szt. 25 
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129. 
Pudełka na dokumenty A4 
kartonowe zamykane. 
Wymiary 245x80x345 

Pudło kartonowe zamykane, przeznaczone do przechowywania 
dokumentów wypiętych z segregatora, posiada miejsca do opisu 
zawartości na grzbietach i bocznej ściance, posiada wycięcie na 
palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki. 
Mieści dokumenty A4, foldery A4 oraz dokumenty A4 Plus. 
Wymiary: 245 x 80 x 345. Różne kolory. 

szt. 25 

130. Skoroszyt A4 

Skoroszyt PCV A4 zawieszany. Wykonany z mocnego i sztywnego 
PCV. Przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa. Papierowy, 
wysuwany pasek opisowy. Po przeciwnych stronach grzbietu 2 
wycięcia ułatwiające wysuwanie paska. Zaokrąglone rogi. Boczna 
perforacja. Różne kolory. 1op. =10 szt. 

op. 70 

131. Mechanizm skoroszytowy 

Mechanizm skoroszytowy posiada specjalne otwory, które 
umożliwiają jego wpięcie do segregatora. Odstępy pomiędzy 
dziurkami wynoszą 60 i 80 mm. Umożliwia on spinanie oraz 
przechowywanie (np. w segregatorach) dziurkowanych 
dokumentów. Mechanizm skoroszytowy Flexi posiada metalowe 
wąsy oraz wykonaną z poliproylenu, kolorową listwę. 1 op. = 25 
szt. 

op. 8 

132. Segregator na akta osobowe 

Wykonany z tektury pokrytej lakierowaną okleiną. Grubość 
kartonu: 1,9mm, gramatura kartonu: 1170g/m2. 2-pierścieniowy 
mechanizm w kształcie litery O. 20-milimetrowa średnica 
pierścieni. Szerokość grzbietu: 35mm.Zawiera różnokolorowe 
przekładki A, B, C, D. 

szt. 5  

133. 
Segregator A4 4-ringowy 
średnica ringu 16 mm 

Format A4, mechanizm 4-ringowy o kształcie koła, średnica 
ringów 16mm. Różne kolory. Wykonany z folii polipropylenowej. 

szt. 5 

134. 
Segregator A4 2-ringowy 
średnica ringu 25 mm 

Wykonany z kartonu pokrytego obustronnie folią PP, szerokość 
grzbietu 42mm, standardowy mechanizm z 2 ringami w kształcie 
koła zapewnia łatwe przekładanie kartek, średnica ringu 25 mm, 
wymienna etykieta grzbietowa. Różne kolory. 

szt. 60 

135. 
Segregator A4 średnica ringu 
25 mm 

Wykonany z kartonu pokrytego obustronnie folią PP, szerokość 
grzbietu 42mm, standardowy mechanizm z 4 ringami w kształcie 
koła zapewnia łatwe przekładanie kartek, średnica ringu 25 mm, 
wymienna etykieta grzbietowa. Różne kolory. 

szt. 20 

136. 
Segregator A4 szerokość 
grzbietu 50 mm 

Wykonany z solidnej tektury pokrytej folią polipropylenową, 
szerokość grzbietu: 50mm, różne kolory, mechanizm: dźwigniowy 
z dociskiem, sztywny i stabilny grzbiet z praktyczną etykietą, dolne 
krawędzie z metalowymi okuciami. 

szt. 110 

137. 
Segregator A4 szerokość 
grzbietu 75 mm 

Wykonany z solidnej tektury pokrytej folią polipropylenową,  
szerokość grzbietu: 75mm, różne kolory, mechanizm: dźwigniowy 
z dociskiem, sztywny i stabilny grzbiet z praktyczną etykietą, dolne 
krawędzie z metalowymi okuciami. 

szt. 270 

138. 
Segregator A5 średnica ringu 
25 mm 

Wykonany z kartonu pokrytego obustronnie folią PP, szerokość 
grzbietu 42mm, standardowy mechanizm z 2 ringami w kształcie 
koła zapewnia łatwe przekładanie kartek, średnica ringu 25 mm, 
wymienna etykieta grzbietowa. Różne kolory. 

szt. 3 

139. 
Segregator A5 szerokość 
grzbietu 75 mm 

Wykonany z solidnej tektury pokrytej folią polipropylenową, 
szerokość grzbietu: 75mm, różne kolory, mechanizm: dźwigniowy 
z dociskiem, sztywny i stabilny grzbiet z praktyczną etykietą, dolne 
krawędzie z metalowymi okuciami. 

szt. 3 

140. Cienkopis czarny 0,4 mm 
Cienkopis w kolorze czarnym, grubość linii: 0,4 mm, plastikowa 
obudowa, skuwka w kolorze tuszu. 

szt. 80 

141. Cienkopis czerwony 0,4 mm 
Cienkopis w kolorze czerwonym, grubość linii: 0,4 mm, plastikowa 
obudowa, skuwka w kolorze tuszu. 

szt. 70 

142. Długopis tusz czarny 

Kolor tuszu czarny, klasyczna, przezroczysta obudowa, która 
ułatwia kontrolę zużycia tuszu. Długopis ze skuwką. Średnia 
grubość końcówki: 0,7 mm, grubość linii pisania: 0.27 mm, 
wymienne wkłady. 

szt. 30 
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143. Wkład do długopisu czarny Wkład kompatybilny z długopisem poz. 142 szt. 48 

144. Długopis tusz czerwony 

Kolor tuszu czerwony, klasyczna, przezroczysta obudowa, która 
ułatwia kontrolę zużycia tuszu. Długopis ze skuwką. Średnia 
grubość końcówki: 0,7 mm, grubość linii pisania: 0.27 mm, 
wymienne wkłady. 

szt. 20 

145. 
Wkład do długopisu 
czerwony 

Wkład kompatybilny z długopisem poz. 144 szt. 24 

146. 
Długopis na sprężynie kolor 
tusz niebieski 

Długopis na sprężynce stojący w kulce, wymienne wkłady, 
samoprzylepna podkładka, zaopatrzony rozciągliwą sprężynkę (do 
ok.1m), kulka ma możliwość obrotu. Kolor tuszu niebieski. 

szt. 3 

147. Wkład do długopisu niebieski Wkład kompatybilny z długopisem poz. 146 szt. 10 

148. 
Długopis kolor tuszu 
niebieski 

Kolor tuszu niebieski, końcówka o grubości 0,7 mm, klasyczna, 
przezroczysta obudowa, która ułatwia kontrolę zużycia tuszu. 
Długopis ze skuwką. Średnia grubość końcówki: 0,7 mm, grubość 
linii pisania: 0.27 mm, wymienne wkłady. 

szt. 65 

149. Wkład do długopisu niebieski Wkład kompatybilny z długopisem poz. 148 szt. 48 

150. 
Długopis żelowy kolor tuszu 
czarny 

Kolor tuszu czarny, grubość linii pisania 0,3 mm, wymienny wkład. 
Długopis ze skuwką.                                                                                                             

szt. 20 

151. Wkład do długopisu czarny Wkład kompatybilny z długopisem poz. 150 szt. 48 

152. 
Długopis żelowy kolor tuszu 
niebieski 

Kolor tuszu niebieski, grubość linii pisania 0,3 mm, wymienny 
wkład. Długopis ze skuwką.                                                                                                             

szt. 20 

153. Wkład do długopisu niebieski Wkład kompatybilny z długopisem poz. 152 szt. 48 

154. Ołówek HB 
Sześciokątny ołówek drewniany, z białą gumką, twardość HB, 
średnica grafitu 3 mm, opakowanie 12 sztuk w opakowaniu. 

op. 10 

155. 
Foliopis permanentny czarny 
do CD/DVD: rozmiar S 

Foliopis permanentny z niezmywalnym tuszem, rozmiar: S, kolor: 
czarny. 

szt. 10 

156. 
Foliopis permanentny czarny 
do CD/DVD: rozmiar F 

Foliopis permanentny z niezmywalnym tuszem, rozmiar: F, kolor: 
czarny. 

szt. 10 

157. 
Marker do tablic szklanych i 
suchościeralnych czarny 

Zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, blokowana okrągła 
końcówka, grubość linii pisania 1,5 mm. Kolor: czarny. 

szt. 900 

158. 
Marker do tablic szklanych i 
suchościeralnych czerwony 

Zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, blokowana okrągła 
końcówka, grubość linii pisania 1,5 mm. Kolor: czerwony. 

szt. 400 

159. Pisak olejowy biały 

Do znakowania wszystkich powierzchni szorstkich i gładkich, 
tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, drewno), 
wodoodporne, nie tracą koloru na słońcu, odporne na ścieranie. 
Okrągła końcówka, cienka linia pisania. 

szt. 2 

160. Pisak olejowy czarny 

Do znakowania wszystkich powierzchni szorstkich i gładkich, 
tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, drewno), 
wodoodporne, nie tracą koloru na słońcu, odporne na ścieranie. 
Okrągła końcówka, cienka linia pisania. 

szt. 2 

161. Pisak Flamaster biurowy, o grubości linii 0,8 mm. Kolor czarny. szt.  12 

162. Zakreślacze 
Fluorescencyjny zakreślacz do pisania na wszystkich rodzajach 
papieru. Ścięta końcówka, dwie grubości linii ok. 6mm i ok. 2mm. 
Różne kolory. 

szt. 50 

163. Kalkulator 
Typu Citizen SDC-805BN lub równoważny, ilość znaków w lini: 
min. 8, zasilanie bateryjne, słoneczne, rozmiar: nie mniejszy niż: 
124 x 25 x 102 mm. 

szt. 5 

164. Pieczątka/datownik 

Datownik samotuszujący, w obudowie z plastiku, przydatny 
szczególnie do stemplowania korespondencji firmowej, 
potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy towaru itp. Datownik z 
datą w wersji polskiej. Wysokość cyfr/liter 4 mm. Kolor wkładu 
tuszującego czarny. 

szt. 5 

165. 
Druk - Ewidencja wyjść w 
godzinach służbowych 

Format: A4, pion, rodzaj papieru: offsetowy, druk: dwustronny, 
album min. 32 strony. 

szt. 3 

166. 
Dziennik korespondencyjny, 
format A4 96 kartek 

Okładka wykonana ze sztywnej tektury, oklejona skóropodobnym 
tworzywem. Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej 
oraz wychodzącej. Ilość kart: 96, format: A4. 

szt. 3 



10 

 

167. 
Dziennik korespondencyjny, 
format A4 192 kartek 

Okładka wykonana ze sztywnej tektury, oklejona skóropodobnym 
tworzywem. Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej 
oraz wychodzącej. Ilość kart: 192, format: A4. 

szt. 10 

168. Teczka do podpisu 20 kartek 

Teczka wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym 
tworzywem. Grzbiet teczki wykonany harmonijkowo. Kartki 
wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania 
zawartości teczki. 20 kartek. Różne kolory. 

szt. 4 

169. Teczka do podpisu 10 kartek 

Teczka wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym 
tworzywem. Grzbiet teczki wykonany harmonijkowo. Kartki 
wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania 
zawartości teczki. 10 kartek. Różne kolory. 

szt. 4 

170. 
Tablica suchościeralna 
magnetyczna biała 150x100 

Tablica wisząca. Powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal), 
odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka. 
Rama wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną 
półkę na markery. Zestaw do montażu w komplecie. Wymiary: 
100x150 cm. Kolor biały. 

szt. 1 

171. Tablica Flipchart 70x100 

Rozmiar tablicy: 70 x 100 cm. Wymiar ze stelażem: 70 x 195 cm. 
Stelaż: regulowana wysokość + nóżki. Posiada półkę na gąbkę, 
markery , magnesy itp. Regulowana szerokość zawieszek na blok 
do flipchart'a. Powierzchnia tablicy: biała, magnetyczna, 
suchościeralna. 

szt. 1 

172. Tablica korkowa 120x90 

Tablica wisząca. Tablica o wymiarach 120x90 cm w ramie 
drewnianej, sosnowej o szerokości 20 i grubości 16 mm. 
Powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego. Tył tablicy 
- pilśnia. Montaż tablicy w pionie lub poziomie. Tablica 
przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek. Zestaw 
do montażu w komplecie. 

szt. 1 

 
CZĘŚĆ 2: Teczki i pudła bezkwasowe 

 

Lp. Nazwa asortymentu Opis szczegółowy J.m. Ilość 

1. Teczka A4 

Teczka biała bezkwasowa wiązana 240 g/m2, posiadająca trzy 
wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed 
wypadnięciem. Bezkwasowy karton, pH > 7,5, rezerwa alkaiczna > 
0,4 mol/kg, liczba Kappa < 5 (100% celulozy), wymiary: 
320x250x35 mm, klejenie bezkwasowym klejem. Produkt posiada 
atest PAT. 

szt. 150 

2. Pudło archiwizacyjne 

Pudło archiwizacyjne typu kopertowego, bezkwasowe. Chroniące 
dokumenty przed wilgocią, owadami i jest trudno zapalne. 
Wymiary: 350x260x110 mm. Tektura Prior, kolor: szarobrązowy, 
wartość pH 8.0 - 9.5, rezerwa alkaiczna > 0,4 mol/kg, gramatura: 
1300 g/m2, grubość: 1,5 mm. Pudło z zamkami bocznymi. 

szt. 500 

 


