
         Załącznik nr 1 

Lp. Przedmiot zamówienia ilośd jednostkowa 
cena netto [zł] 

wartośd 
netto[zł] 

stawka 
VAT[%] 

wartośd 
brutto[zł] produkt opis 

1 papier XERO A3 papier kserograficzny, biały gram.80 g/m2, 
grubośd min.100nm, białośd min. 140/150 CIE, 
format A3 

25 ryz         

2 papier XERO A4 papier kserograficzny, biały gram.80 g/m2, 
grubośd min.100nm, białośd min. 140/150 CIE, 
format A4 (op.5 ryz po 500 ark.) 

270 ryz         

3 koszulki Esselte  A 4 zwykłe 
(100 szt w op) 

koszulki krystaliczna na dokumenty, otwierane 
od góry, pasek z multiperforacją, grubośd folii 
min. 
50 mic., (op. min. 100 szt.) 

50 op         

4 koszulki bardzo szerokie do 
120 kartek (25 szt w op) 

koszulki rozszerzane do przechowywania dużej 
ilości dokumentów o grubości min. 20mm, 
pasek perforowany wzmocniony, 

10 op         

5 koszulki na katalogi A4  
(10szt /op) 

koszulki rozszerzane do przechowywania dużej 
ilości dokumentów o grubości min. 20mm, 
pasek perforowany wzmocniony, 

10 op         

6 koszulki na CD do 
segregatorów 100 szt/op  

  3         

7 koperta DL ( 50 szt. w op) koperta biała DL, samoklejąca z paskiem, 
(op.min.1000 szt.) 

20 op         

8 koperta C4 (50 szt. ) koperta biała C4, samoklejąca z paskiem, 
(op.min.50szt.) 

30 op         

9 koperta C6 (50 szt) koperta biała C6, samoklejąca z paskiem, 
(op.min.50 szt.) 

30 op         

10 koperta C5 (50 szt) koperta biała C5, samoklejąca z paskiem, 30op         



(op.min.50 szt.) 

11 koperta E4 (50 szt) koperta biała E4, samoklejąca z paskiem, 
(op.min.50 szt.) 

15 op         

12 koperty z rozszerzanymi 
bokami i dnem 

koperta biała C4/B5, samoklejąca z paskiem, 
(op.min.25 szt.) 

10 op         

13 koperta na płyty CD  koperta biała z okienkiem o średnicy 100 mm 
do przechowywania płyt (op.min.50 szt.) 

5 op         

14 długopis ścieralny kulkowy 
frixion ball pilot/zielony 

pióro kulkowe pozwalajace na natychmiastową i 
niepozostawiajacą widocznych śladów korektę 
błędów za pomocą potarcia górnej silikonowej 
koocówki pióra, grubośd linii pisania: 0,25-
0,35mm 

30         

15 długopis ścieralny kulkowy 
frixion ball pilot/czerwony 

pióro kulkowe pozwalajace na natychmiastową i 
niepozostawiajacą widocznych śladów korektę 
błędów za pomocą potarcia górnej silikonowej 
koocówki pióra, grubośd linii pisania: 0,25-
0,35mm 

30         

16 długopis ścieralny kulkowy 
frixion ball pilot/niebieski 

pióro kulkowe pozwalajace na natychmiastową i 
niepozostawiajacą widocznych śladów korektę 
błędów za pomocą potarcia górnej silikonowej 
koocówki pióra, grubośd linii pisania: 0,25-
0,35mm 

30         

17 wkład do długopisu 
ścieralnego kulkowego 
frixion ball pilot/zielony (3 
szt/op) 

wkład do długopisu ścieralnego kulkowego 
frixion ball pilot/zielony (3 szt/op) 

15op         

18 wkład do długopisu 
ścieralnego kulkowego 
frixion ball pilot/czerwony 
(3 szt/op) 

wkład do długopisu ścieralnego kulkowego 
frixion ball pilot/czerwony (3 szt/op) 

15op         

19 wkład do długopisu 
ścieralnego kulkowego 

wkład do długopisu ścieralnego kulkowego 
frixion ball pilot/niebieski (3 szt/op) 

15op         



frixion ball pilot/niebieski 
(3 szt/op) 

20 długopis żelowy uni -ball/ 
czerwony 

tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na 
blaknięcie, grubośd linii pisma od ok. 0,3-0,4  
mm, z wymiennym wkładem 

100         

21 długopis żelowy uni -ball/ 
czarny 

tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na 
blaknięcie, grubośd linii pisma od ok. 0,3-0,4  
mm, z wymiennym wkładem 

100         

22 długopis żelowy uni -ball/ 
niebieski 

tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na 
blaknięcie, grubośd linii pisma od ok. 0,3-0,4  
mm, z wymiennym wkładem 

100         

23 długopis bic/orange 
niebieski 

długopis z cienką koocówką ok.0,7-1 mm, 
średnia długośd pisania 3000-3500m, tusz 
trwały, szybkoschnący, gwarantuje gładkośd 
pisania 

200         

24 długopis bic/orange czarny długopis z cienką koocówką ok.0,7-1 mm, 
średnia długośd pisania 3000-3500m, tusz 
trwały, szybkoschnący, gwarantuje gładkośd 
pisania 

200         

25 długopis automatyczny 
TETIS KD-920 

długopis automatyczny z gumowanym 
uchwytem, różne kolory obudowy 

200         

26 cienkopis do pisaniania 
Stabilo, zestaw  

cienkopis do pisaniania, podkreślania, kreślenia, 
kolorowania, grubośd lini  ok. 0,4mm, mix 
kolorów 

5         

27 ołówek HB z gumką ołówek biurowo-szkolny, mocny, klejony grafit 
odporny na złamania, zakooczony białą gumka 

200         

28 ołówek automatyczny ołówek automatyczny,  30         

29 wkłady do ołowka 
automatycznego 

grafity do ołówków automatycznych, odporne 
na uciskanie 

50         



30 gumka PELIKAN Gumka do usuwania śladów ołówka, biała, 
wykonana z tworzywa, sztucznego, może byd 
stosowana do każdego rodzaju papieru, nie 
narusza struktury papieru, wym. minimum 35,0 
mmx 16,0 mm x 11,5 mm 

20         

31 temperówka z 
pojedyoczym pojemnikiem 
MAPED 

temperówka z transparentnym plastikowym 
pojemnikiem,  

20         

32 zakreślacz kpl 4 kolory 
DONAU 

zakreślacz fluorescencyjny, grubośd linii pisania 
2-5 mm, kolory:zółty, zielonym różowy, 
pomaraoczowy 

40         

33 foliopis stabilo 843/36 
zielony grubośd 1 mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         

34 foliopis stabilo 843/40 
niebieski grubośd 1 mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         

35 foliopis stabilo 843/46 
czerwony grubośd 1 mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         

36 foliopis stabilo 
843/41czarny grubośd 1 
mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         

37 foliopis stabilo 841/36 
zielony grubośd 0,4 mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         

38 foliopis stabilo 841/46 
czarny grubośd 0,4 mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         

39 foliopis stabilo 
841/41niebieski grubośd 
0,4 mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         

40 foliopis stabilo 841/40 
czerwony  grubośd 0,4 mm 

Foliopis niezmywalny do folii i opisu płyt CD, 
różne kolory, grubośd linii S,F,M 

5         



41 marker pernamentny  z 
okrągłą koocówką sharpie 
czarny 

marker pernamentny  z okrągłą koocówką do 
pisania, szybkoschnący tusz odporny na wilgod, 
bez substancji toksycznych 

60         

42 marker pernamentny  z 
okrągłą koocówką sharpie 
czerwony 

marker pernamentny  z okrągłą koocówką do 
pisania, szybkoschnący tusz odporny na wilgod, 
bez substancji toksycznych 

10         

43 marker pernamentny  z 
okrągłą koocówką sharpie 
niebieski 

marker pernamentny  z okrągłą koocówką do 
pisania, szybkoschnący tusz odporny na wilgod, 
bez substancji toksycznych 

10         

44 marker pernamentny  z 
okrągłą koocówką sharpie 
zielony 

marker pernamentny  z okrągłą koocówką do 
pisania, szybkoschnący tusz odporny na wilgod, 
bez substancji toksycznych 

10         

  marker pernamentny  z 
okrągłą koocówką sharpie 
biały  

marker pernamentny  z okrągłą koocówką do 
pisania, szybkoschnący tusz odporny na wilgod, 
bez substancji toksycznych, wodoodporny, piszą 
na niemal każdej powierzchni 

30         

45 pisak do CD czarny foliopis permanentny, do pisania na płytach CD, 
a także do użytku na wszystkich innych gładkich 
powierzchniach, szybkoschnący,nierozmazujący 
się 

15         

46 skoroszyt niebieski  na akta 
osobowe A4 PCV/ 20/op 

Skoroszyt A4 wpinany do segregatora,z folii 
PCV, okładka przednia transparentna, pasek do 
opisu (op.min. 10 szt.) 

60 op         

47 skoroszyt czerwony  na 
akta osobowe A4 
PCV/20/op 

Skoroszyt A4 z wąsem,z folii PCV, okładka 
przednia transparentna, pasek do opisu 
(op.min. 10 szt.) 

50 op         

48 wąsy do skoroszytów 25 
/op 

umożliwiają przechowywanie dokumentów w 
skoroszycie, wykonane z polipropylenu, różne 
kolory 

5 op         



49 ofertówka/L/ A4 twarda 
200 mic/25SZT/op 

Ofertówka transparentna -przeźroczysta A4, 
minimum 110 mic.,(op. min. 25 szt.)  z 
wycięciem na palec ułatwiającym wyjmowanie 
dokumentów, miękka 

30op         

50 ofertówka/L/ A4 twarda 
200 mic/25SZT/op 

Ofertówka transparentna -przeźroczysta A4, 
minimum 150 mic.,(op. min. 25 szt.)  z 
wycięciem na palec ułatwiającym wyjmowanie 
dokumentów, sztywna 

30op         

51 kartki -znaczniki DONAU 
4kol x 50szt 20x50 mm 

zakładki indeksujące, samoprzylepne, w 
neonowych kolorach, wymiary ok.15/20x50 mm 
(op.50 szt.) 

50         

52 zakładki indeksujące 
foliowe (4x50) 

samoprzylepne, foliowe zakładki indeksujące, 
częśd przezroczysta nie zasłania tekstu, 
możliwośd pisania 

30         

53 bloczki samoprzylepne 
żółte 76mm x76 mm, 1 x 
100 kartek 

Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: 
(+/- 5%) 38 mm, x 51 mm (op. - bloczek 
minimum100 kartek) 

100         

54 bloczki samoprzylepne 
żółte 51mm x38 mm, 3 x 
100 kartek 

Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: 
(+/- 5%) 76 mm, x 76 mm (op. - bloczek 
minimum100 kartek) 

100         

55 karteczki w kostce, 
nieklejone, 85x85x50mm 
mix kolorów 

karteczki w kostce, do wykorzystania jako wkład 
do pojemników lub samodzielnie,  różne kolory, 
minimum 300 kartek 85 x 85 mm  

50         

56 karteczki w kostce, klejone 
z jednej strony, 
85x85x50mm mix kolorów 

karteczki w kostce, do wykorzystania jako wkład 
do pojemników lub samodzielnie, karteczki 
klejone są w jednym boku, różne kolory, 
minimum 300 kartek 85 x 85 mm  

50         

57 folia laminacyjna A4 100 
mic błyszcząca 100/op 

folia do laminacji stanowiąca ochronę przed 
wilgocią, kurzem i zabrudzeniem o grubości od 
160-250 mikronów, wysoki połysk, przejrzysta 

5op         



58 dziurkacz do 45 kartek 
metalowy  

dziurkuje jednorazowo do 30 kartek, wykonany 
z wytrzymałego materiału, z plastikowymi 
elementami, ergonomiczny uchwyt, 
antypoślizgowa,plastikowa podstawka nie 
wysująca mebli, przezroczysty pojemnik na 
ścinki,precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, 
folio, 8x8, US Letter 

5         

59 dziurkacz do 20 kartek 
metalowy  

dziurkuje jednorazowo do 30 kartek, wykonany 
z wytrzymałego materiału, z plastikowymi 
elementami, ergonomiczny uchwyt, 
antypoślizgowa,plastikowa podstawka nie 
wysująca mebli, przezroczysty pojemnik na 
ścinki,precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, 
folio, 8x8, US Letter 

5         

60 dziurkacz do 25 kartek 
metalowy  

dziurkuje jednorazowo do 30 kartek, wykonany 
z wytrzymałego materiału, z plastikowymi 
elementami, ergonomiczny uchwyt, 
antypoślizgowa,plastikowa podstawka nie 
wysująca mebli, przezroczysty pojemnik na 
ścinki,precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, 
folio, 8x8, US Letter 

5         

61 zszywacz do 20 kartek wytrzymały zszywacz biurowy przeznaczony do 
częstego użytkowania, wykonany z metalu z 
plastikowymi elementami, rodzaje 
zszywania:zamknięte standardowe, otwarte, 
ładowany od góry,  

5         

62 zszywacz do 25 kartek wytrzymały zszywacz biurowy przeznaczony do 
częstego użytkowania, wykonany z metalu z 
plastikowymi elementami, rodzaje 
zszywania:zamknięte standardowe, otwarte, 
ładowany od góry,  

5         



63 zszywacz do 30 kartek wytrzymały zszywacz biurowy przeznaczony do 
częstego użytkowania, wykonany z metalu z 
plastikowymi elementami, rodzaje 
zszywania:zamknięte standardowe, otwarte, 
ładowany od góry,  

5         

64 zszywacz do 50 kartek wytrzymały zszywacz biurowy przeznaczony do 
częstego użytkowania, wykonany z metalu z 
plastikowymi elementami, rodzaje 
zszywania:zamknięte standardowe, otwarte, 
ładowany od góry,  

5         

65 rozszywacz pozwala na łątwe usuwanie zszywek z 
dokumentów, mechanizm blokujący ostrza 

15         

66 szufladka na dokumenty 
czarna esselte vivida 

szufladka na dokumenty czarna, z ożliwością 
ustawiania w pionie lub schodkowo w 3 
pozycjach ułatwia organizację dokumentów, 

50         

67 szufladka na dokumenty 
przeźroczysta esselte vivida 

szufladka na dokumenty przeźroczysta, z 
możliwością ustawiania w pionie lub schodkowo 
w 3 pozycjach ułatwia organizację 
dokumentów, 

30         

68 nożyczki 18,5 cm  uniwersalne, wytrzymała rączka, odporna na 
pęknięcia i odpryski, gumowy uchwyt, długośd 
18,5 cm 

10         

69 nożyczki 20,0 cm  uniwersalne, wytrzymała rączka, odporna na 
pęknięcia i odpryski, gumowy uchwyt, długośd 
ok.20 cm 

10         

70 korektor w taśmie 5x12m korektor w taśmie z kasetą wymienną, 
silikonowa taśma odporna na zerwanie i wilgod, 
nie widoczny na kserokopiach, długośd aśmy 
min. 12m 

50         

71 zszywki 23/8 x 1000 zszywki 23/8 x 1000 15         

72 zszywki 23/10 x 1000 * DS. zszywki 23/10 x 1000 * DS. 20         



73 zszywki 23/15 x1000 zszywki 23/15 x1000 15         

74 zszywki 24/6 x 5000 * zszywki 24/6 x 5000 * 20         

75 zszywki 23/13 x 1000 * zszywki  galwanizowane 23/13 x 1000 * 20         

76 baterie alkaliczne AA 1,5 V 
(2 X 20 -op) 

baterie alkaliczne AA 1,5 V (2 X 20 -op) 15 op         

77 baterie alkaliczne AAA 1,5 
V (2 X 20 -op) 

baterie alkaliczne AAA 1,5 V (2 X 20 -op) 15 op         

78 pamięd USB 8 GB pamięd USB, minimalna prędkośd 
odczytu/zapisu:10MB/s, chowane złącze USB, 
pojemnośd 8 GB 

20         

79 spinacze  biurowe 28 mm 
100 sztuk/op 

spinacze kolorowe 20op         

80 spinacze  biurowe 28 mm 
100 sztuk/op 

spinacze srebrne 20 op         

81 pinezka tablicowa kołki 100 
szt/op 

pinezki  kołeczki do tablic korkowych,  5         

82 klej w sztyfcie 15 g nie marszczy papieru, nietoksyczny, do klejenia 
papieru, fotografii, tektury itp.pojemnośd 
poj.sztyftu od 15-20g 

15         

83 segregator 2-ringowy 
ESSELTE EKO A4/75 mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, dźwignia mechanizmu z 
ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta 
do opisu na grzbiecie, dwa otwory na przedniej 
okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące 
okładkę po zamknięciu, na grzbiecie metalowe 
oczko, minimum 2 lata gwarancji na 
mechanizm, wykonany z tektury/kartonu o 
grubości min. 2,1mm pokrytego 
polipropylenem/poliolefiną o strukturze płótna, 
bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka 
papierowa, szerokośd grzebietu 80  różne kolory 

270         



84 segregator 2-ringowy 
ESSELTE EKO A4/50 mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, dźwignia mechanizmu z 
ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta 
do opisu na grzbiecie, dwa otwory na przedniej 
okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące 
okładkę po zamknięciu, na grzbiecie metalowe 
oczko, minimum 2 lata gwarancji na 
mechanizm, wykonany z tektury/kartonu o 
grubości min. 2,1mm pokrytego 
polipropylenem/poliolefiną o strukturze płótna, 
bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka 
papierowa, szerokośd grzebietu 75 różne kolory 

150         

85 segregator 2-ringowy 
ESSELTE EKO A4/35 mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, dźwignia mechanizmu z 
ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta 
do opisu na grzbiecie, dwa otwory na przedniej 
okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące 
okładkę po zamknięciu, na grzbiecie metalowe 
oczko, minimum 2 lata gwarancji na 
mechanizm, wykonany z tektury/kartonu o 
grubości min. 2,1mm pokrytego 
polipropylenem/poliolefiną o strukturze płótna, 
bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka 
papierowa, szerokośd grzebietu 35  różne kolory 

100         

86 segregator 4-ringowy 
ESSELTE EKO A4/35 mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, dźwignia mechanizmu z 
ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta 
do opisu na grzbiecie,, wykonany z 
tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm 
pokrytego polipropylenem/poliolefiną o 
strukturze płótna, bez wzmocnienia krawędzi, 
wewnątrz wyklejka papierowa, szerokośd 
grzebietu 35 kolor .... 

50         



87 segregator 4-ringowy 
VAUPE FCK A4/25 mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, dźwignia mechanizmu z 
ergonomicznym dociskiem, wymienna etykieta 
do opisu na grzbiecie,, wykonany z 
tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm 
pokrytego polipropylenem/poliolefiną o 
strukturze płótna, bez wzmocnienia krawędzi, 
wewnątrz wyklejka papierowa, szerokośd 
grzebietu 35  różne kolory 

30         

88 dysk DVD+R 4.7 GB; 16 x 
speed/120 min/50 szt/op 

wysoka jakośd i trwałośd zapisywanych danych,  5         

89 dysk CD-RW 700 MB;52 x 
speed/80 min/ 50 szt/op 

wysoka jakośd i trwałośd zapisywanych danych,  10         

90 kosz druciany okrągły 
czarny 19 L 295x345 mm 

kosz druciany okrągły czarny 19 L 295x345 mm 10         

91 druciany pojemnik na 
kartki czarny 105x105x90 
mm 

druciany pojemnik na kartki czarny 105x105x90 
mm 

10         

92 druciany kubek na 
długopisy czarny 90x98 
mm 

druciany kubek na długopisy czarny 90x98 mm 15         

93 kubek magnetyczny na 
spinacze (do 150 spinaczy) 

kubek magnetyczny na spinacze (do 150 
spinaczy) 

10         

94 klip archiwizacyjny 32 mm 
(12/op) 

Klipy do papieru (+/- 5%) 25mm (op.min. 12 
szt.) 

15         

95 klip archiwizacyjny 51 mm 
(12/op) 

Klipy do papieru (+/- 5%) 32mm (op.min. 12 
szt.) 

15         

96 klip archiwizacyjny 25 mm 
(12/op) 

Klipy do papieru (+/- 5%) 41mm (op.min. 12 
szt.) 

15         

97 wizytownik obrotowy na 
400 wizytówek 

wizytownik obrotowy na 400 wizytówek, 
możliwośd wypięcia i ponownego wpięcia 
poszczególnych koszulek, w komplecie indeks 
alfabetyczny 

5         



98 tablica korkowa 50x80 tablica korkowa w ramie drewnianej, naturalny 
front korkowy, zestaw do montażu w komplecie 

10         

99 tablica korkowa 60x90 tablica korkowa w ramie drewnianej, naturalny 
front korkowy, zestaw do montażu w komplecie 

10         

100 tablica korkowa 90x120 tablica korkowa w ramie drewnianej, naturalny 
front korkowy, zestaw do montażu w komplecie 

10         

101 tablica magnetyczna 
suchościeralna 100 X 170 

tablica magnetyczna suchościeralna 100 X 170, 
tablica magnetyczna pozwala, poza pisaniem po 
powierzchni markerami suchościeralnymi, na 
mocowanie plansz, informacji przy pomocy 
magnesów, w zestawie narożniki w kolorze 
szarym, komplet wkrętów oraz półka na 
akcesoria, 10 lat gwarancji na powierzchnię 

5         

102 tablica magnetyczna 
suchościeralna 120x180 

tablica magnetyczna suchościeralna 120x180, 
tablica magnetyczna pozwala, poza pisaniem po 
powierzchni markerami suchościeralnymi, na 
mocowanie plansz, informacji przy pomocy 
magnesów, w zestawie narożniki w kolorze 
szarym, komplet wkrętów oraz półka na 
akcesoria, 10 lat gwarancji na powierzchnię 

5         

103 gabka do tablic 
magnetycznych 

posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na 
przytwierdzanie do tablic magnetycznych, nie 
rysuje powierzchni tablicy,  

10         

104 marker do tablic 4 kolory markery schościeralne, kolory:niebieski, czarny 
zielony, czerwony, 

10         

105 flipchart 70x100, 
uniwersalny uchwyt do 
bloków euro lub A1, 
REGULOWANA WYSOKOŚD 
TABLICY DO 186 CM 

flipchart 70x100, uniwersalny uchwyt do 
bloków euro lub A1, REGULOWANA WYSOKOŚD 
TABLICY DO 186 CM 

5         



106 blok do flipchartów 50 
kartek, gładki 650x1000  

Blok papierowy do flipchartu biały,gładki, 
wymiary (+/- 5%) 600 mm x 840mm, minimum 
50 kartek 

20         

107 wniosek o urlop 10         

108 delegacja -polecenie wyjazdu służbowego 10         

109 druk KW 10         

110 druk KP 10         

111 rozliczenie zaliczki 10         

112 wypłata zaliczki 10         

113 gilotyna umożliwia precyzyjne i bezpieczne cięcie 
dokumentów, do cięcia papieru, zdjęd, folii, ma 
naniesioną na blat podziałkę oraz ręczny docisk 
pepiru zapobiegajacy się przesuwaniu się 
dokumentu podczas cięcia, jednorazowo tnie od 
10 kartek  

2         

114 taśma biurowa taśma klejąca, która można wielokrotnie 
zdejmowad po przyklejeniu, można po niej 
pisad, nie żółknie z upływem czasu, wymiary ok. 
19mmx32 

30         

115 taśma biurowa  przezroczysta,taśma biurowa do uniwersalnych 
zastosowao, bardzo duża siła klejenia, nie 
żółknie z upływem czasu, wymiary ok. 19mmx32 

30         

116 taśma pakowa  taśma pakowa do zabezpieczania paczek, 
łączenia przedmiotów, zaklejania kopert, 
Wysokiej jakości mocny klej poliakrylowy, 
Wytrzymały nośnik, odporny na zrywanie, 
dł.rolki 66m, szerokośd ok. 48mm 

15         

117 Samoprzylepna taśma 
dwustronna 

Samoprzylepna taśma dwustronna, Pokryta 
obustronnie warstwą mocnego kleju hotmelt,  
Do stosowania na wszystkich rodzajach 
powierzchni  

10         



120 teczka harmonijkowa A4 6 
przegródek 

teczka harmonijkowa A4 6 przegródek,z gumką 
A4 wykonana z przezroczystego elastycznego i 
odpornego na pęknięcia PP. Teczka wyposażona 
jest w dwie narożne, okrągłe gumki, które 
zabezpieczające zawartośd przed wysunięciem. 
Posiada 6 przegródek oraz fiszek indeksujących, 
kolorowe kartoniki opisowe w zestawie. 
Elegancka klapa zamykająca. 

10         

121 teczka harmonijkowa A4 
12 przegródek 

teczka harmonijkowa A4 6 przegródek,z gumką 
A4 wykonana z przezroczystego elastycznego i 
odpornego na pęknięcia PP. Teczka wyposażona 
jest w dwie narożne, okrągłe gumki, które 
zabezpieczające zawartośd przed wysunięciem. 
Posiada 12 przegródek oraz fiszek 
indeksujących, kolorowe kartoniki opisowe w 
zestawie. Elegancka klapa zamykająca. 

10         

122 teczka harmonijkowa z 
rączką A4 24 przegródki 

teczka harmonijkowa A4 6 przegródek,z rączką  
A4 wykonana z przezroczystego elastycznego i 
odpornego na pęknięcia PP. Teczka wyposażona 
jest w dwie narożne, okrągłe gumki, które 
zabezpieczające zawartośd przed wysunięciem. 
Posiada 24 przegródki oraz fiszek indeksujących, 
kolorowe kartoniki opisowe w zestawie. 
Elegancka klapa zamykająca. 

10         

123 teczka kartonowa z gumka 
VAUPE format A4 

Teczka skrzydłowa z gumką do formatu A4, 
szerokośd do 40mm, tektura 2 mm, oklejana , 
wielobarwna, pokryta folią polipropylenową, 
wytłoczona faktura 'len'.  w kolorach: 
czerwonym, czarnym, niebieskim, fioletowym, 
turkusowym, zielonym 

10         



124 teczka z gumką wykonane z tektury i zwiększonej gramaturze i 
sztywności, jednostronnie barwiona, powlekana 
folią polipeptydową, mix kolorów 

100         

125 wizytownik albumowy na 
200 wizytówek, nie 
ringowy - zgrzewany 

Usztywniona okładka wykonana z PP, 
charakteryzuje się wykooczeniem wysokiej 
jakości. Wykooczony zgrzewaną folią, mieści 
200 wizytówek, kolor czarny 

5         

126 magnesy do tablic 20 
mm/10 szt 

magnesy do tablic 20 mm/10 szt, różne kolory 15         

127 magnesy do tablic 30 
mm/10 szt 

magnesy do tablic 30 mm/10 szt, różne kolory 15         

128 przekładki kartonowe  A4 
1/3 mix 4 kolorów op 100 
szt 

zekładki kartonowe do segregatora, kolorowe. 
Format 1/3 A4. Wymiary: 230 x 105 mm. 
Opakowanie 100 sztuk. Mix kolorów 

60         

129 grzbiety do bindownic  8 
mm granatowe (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm (op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         

130 grzbiety do bindownic  10 
mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm (op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         

131 grzbiety do bindownic  12 
mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm (op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         

132 grzbiety do bindownic  14 
mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm (op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         

133 grzbiety do bindownic  16 
mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm (op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         



134 grzbiety do bindownic  18 
mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm (op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         

135 grzbiety do bindownic  20 
mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm (op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         

136 grzbiety do bindownic  22 
mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu 
A4, średnica grzbietu 25 mm,(op. min. 50 
szt.),wykonany z tworzywa sztucznego 

1 op         

137 grzbiety wsuwane grzbiet wsuwany z zaokrąglonymi krawędziami 
ułątwiajacymi wsuwanie kartek, szer.grzbietu  
6mm 

25 szt.         

138 grzbiety wsuwane grzbiet wsuwany z zaokrąglonymi krawędziami 
ułątwiajacymi wsuwanie kartek, szer.grzbietu  
9mm 

25 szt.         

139 okładki do  bindownic 
przeźroczyste 

Umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej 
strony prezentacji, co ułatwia identyfikację 
dokumentów, Pakowane po 100 sztuk, Format 
A4  

5         

140 okładki do  bindownic  
granatowe 

Atrakyjny efekt wizualny zapewnia 
zastosowanie błyszczącego , sztywnego kartonu  
A4, kolor granatowy  

5         

141 przekładki kartonowe A4 
A-Z 

Z kartą informacyjno – opisową, której pasek z 
perforacją jest wzmocniony folią, 
Multiperforowane – pasują do każdego 
segregatora, Wykonane z grubego, białego 
kartonu 160 gsm, Na indeksach nadruk 
alfabetyczny 

5         



142 przekładki kartonowe A4 
numeryczne 1-12  

Z kartą informacyjno – opisową, której pasek z 
perforacją jest wzmocniony folią, 
Multiperforowane – pasują do każdego 
segregatora, Wykonane z grubego, białego 
kartonu 160 gsm, Na indeksach nadruk 
alfabetyczny 

5         

143 pudło archiwizacyjne 
zamykane 80 mm 

Zamykane kartonowe pudło do 
przechowywania dokumentów wypiętych z 
segregatora, na grzbiecie i na ścianie bocznej 
pole do umieszczenia opisów, szerokośd 
grzbietu 80 mm, format A4. mix kolorów 

70         

144 pudło archiwizacyjne 
zamykane 100 mm 

Zamykane kartonowe pudło do 
przechowywania dokumentów wypiętych z 
segregatora, na grzbiecie i na ścianie bocznej 
pole do umieszczenia opisów, szerokośd 
grzbietu 100 mm, format A4. mix kolorów 

70         

145 Karton archiwizacyjny 
zbiorczy otwierany z góry 

Karton przeznaczony do transportu i 
przechowywania dokumentów w pudełkach 
boxy 80 i boxy 100,Dodatkowe uchwyty 
ułatwiające przenoszenie pudła, Mieści 6 
pudełek boxy 80 lub 5 pudełek boxy 
100,Wymiary dł. 563 x gł. 370 x wys. 260 mm 

20         

146 koperta bezpieczna B5+ 
(100 szt) 

koperta bezpieczna (100 szt),  wykonane z 
trzywarstwowej folii polietylenowej, nie można 
ich otworzyd bez pozostawienia śladów - 
indykator termiczny i wodny, służą do 
przechowywania, transportu oraz archiwizacji 
poufnych i tajnych dokumentów, pieniędzy, 
biżuterii itp. 

1         



147 koperta bezpieczna 
M5+(100 szt) 

koperta bezpieczna (100 szt)wykonane z 
trzywarstwowej folii polietylenowej, nie można 
ich otworzyd bez pozostawienia śladów - 
indykator termiczny i wodny, służą do 
przechowywania, transportu oraz archiwizacji 
poufnych i tajnych dokumentów, pieniędzy, 
biżuterii itp. 

1         

148 koperta ochronna z folią 
bąbelkową  

koperta ochronna z folią bąbelkową, kolor biały, 
wymiary wew.230x340mm, 

15 szt.         

149 koperta ochronna z folią 
bąbelkową  

koperta ochronna z folią bąbelkową, kolor biały, 
wymiary wew.300x445mm 

15 szt.         

150 koperta ochronna z folią 
bąbelkową  

koperta ochronna z folią bąbelkową, kolor biały, 
wymiary wew.180x165mm(CD) 

15 szt.         

151 linijka 30 cm wykonana z przezroczystego polistyrenu, bardzo 
wysokiej jakości, a optymalnej giętkości, 
gwarantowana dokładnośd wykonania skali, 
trwałe, nieścieralne podziałki, zaokrąglane rogi. 

10         

152 zestaw kreślarski  zestaw kreślarski wykonany z przezroczystego 
plistyrenu o bardzo wysokiej jakości  w 
zestawie:linijka 20-30 cm, kątomierz, 2 ekierki 

5         

153 papier ozdobny  A 4 biały  
gładki 250 g/ 20 
arkuszy/op 

papier ozdobny  A 4 biały  gładki 250 g/ 20 
arkuszy/op 

5         

154 papier ozdobny  A 4 
kremowy gladki 250 g/ 20 
arkuszy/op 

papier ozdobny  A 4 kremowy gladki 250 g/ 20 
arkuszy/op 

15         

155 papier kolorowy papier kserograficzny kolorowy, format A4, 
gramatura min.80g/m2,mix kolorów 

5 ryz         



156 trwałe etykiety 
uniwersalne  

trwałe,samoprzylepne, białe etykiety 
uniwersalne na arkuszach A4, przeznaczone do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, 
laserowych i kserokopiarek, bezpieczne 
drukowanie bez zacięd, brak wycieku kleju, 
wymiary 210x297mm 

2 op         

157 trwałe etykiety 
uniwersalne  

trwałe,samoprzylepne, białe etykiety 
uniwersalne na arkuszach A4, przeznaczone do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, 
laserowych i kserokopiarek, bezpieczne 
drukowanie bez zacięd, brak wycieku kleju, 
wymiary 105x70mm, z systemem ułatwiajacym 
odklejanie 

2 op         

158 trwałe etykiety 
uniwersalne  

trwałe,samoprzylepne, białe etykiety 
uniwersalne na arkuszach A4, przeznaczone do 
wszystkich typów drukarek atramentowych, 
laserowych i kserokopiarek, bezpieczne 
drukowanie bez zacięd, brak wycieku kleju, 
wymiary 70x35mm, z systemem ułatwiajacym 
odklejanie 

2 op         

159 składanka komputerowa 2-
warstwowa 

wysokojakościowy papier samokopiujący do 
drukarek igłowych, gramatura standard 
pierwsza warstwa CB 54-56 g/m², pośrednie 
warstwy CFB 53-54 g/m², ostatnia warstwa CF 
48-57 g/m², format 240x12,1x1, 

3         

160 zeszyt 60 kartek w kratkę zeszyt 60 kartek w kratkę, A5, z marginesami, 
kolor okładki dowolny 

10         

161 zeszyt 80 kartek w kratkę zeszyt 60 kartek w kratkę, A5 z marginesami, 
kolor okładki dowolny 

10         

162 zeszyt A4 60 kartek w 
kratkę 

zeszyt 60 kartek w kratkę, A4, kolor okładki 
dowolny 

10         



163 kołonotatnik A4 kołonotatnik z  łatwo wyrywalnymi i 
obracającymi kartkiami dzięki spirali, w kratkę, 
format A4,  

10         

164 Skorowidz A6 96 k twarda 
oprawa 

Skorowidz A6 96 k twarda oprawa, w kratkę 20         

165 papier pakowy papier pakowy w rolce w kolorze brązowym, 
szerokośd ok. 100m, dł.5-10m 

2 rolki         

167 Blok z makulatury biały w 
kratkę,format A5 minimum 
100-kartkowy 

Blok z makulatury biały w kratkę,format A5 
minimum 100-kartkowy 

25         

168 Blok z makulatury biały w 
kratkę,format A4, 
minimum 100 kartowy 

Blok z makulatury biały w kratkę,format A4, 
minimum 100 kartowy 

25         

169 Gumki recepturki, różne 
kolory (op.40g) 

Gumki recepturki, różne kolory (op.40g) 2         

170 sztywna podkładka do 
pisania 

sztyne podkładki do pisania z folii PCV, 
wyposażone w mocny mechanizm 
zaciskowy,format A4, różne kolory 

30         

171 sztywna podkładka do 
pisania z klipem 

sztywna podkładka do pisania z klipem, sztywna 
przedmia i tylna okładka wykonana x PCV, 
wyposażone w mocny mechanizm zaciskowy, 
różne kolory, na wewnętrznej stronie okładka 
posia kieszeo na długopis, format A4, różne 
kolory 

30         

172 pinezki klasyczne pinezki pokryte kolorowym plastikiem, 
pakowane po 750 szt. 

2         

173 nóż pakowy wysowane 7-częściowe ostrze z możliwością 
odłamywania stępionych części, blokada 
unieruchamiająca ostrze, szerokośd ostrza 9 
mm, dł.ostrza75mm 

10         



174 nóż pakowy wysowane 7-częściowe ostrze z możliwością 
odłamywania stępionych części, blokada 
unieruchamiająca ostrze, szerokośd ostrza 18 
mm, dł.ostrza 100 mm 

10         

175 tusz uniwersany tusz wodny do stempli ręcznych i 
samotuszujących z gumką lub polimerową płytą 
stemplującą, buteleczka z koocówką ułatwiającą 
nasączenie, nakrętka w kolorze tuszu, kolor 
niebieski 

5         

176 pojemnik na dokumenty wykonany z trwałego polistyrenu, odporny na 
pęknięcia, ażurowe boki, wycięcie na palec 
ułatwijace zdejmowanie z półki, wysoka tylna 
ścianka zapobiegająca wypadnięciu 
dokumentów, wymiary 248x76x317,5mm 

10         

177 pojemnik na dokumenty wykonany z trwałego polistyrenu, odporny na 
pęknięcia, ażurowe boki, wycięcie na palec 
ułatwijace zdejmowanie z półki, wysoka tylna 
ścianka zapobiegająca wypadnięciu 
dokumentów, wymiary 248x115x317,5mm 

10         

178 teczka kopertowa wykonane z ekologicznego polipropylenu, 
mieści do 120 kartek formatu A4, zamykana na 
1 lub 2 zatrzaski 

10         

179 olej do konserwacji 
niszczarek 

olej do konserwacji niszczarek HSM, Cobra  20         

180 Flamaster biurowo-szkolny 
Stabilo 

Mocna, odporna na nacisk koocówka, grubośd 
linii ok. 1.0 mm,Spieralny z większości 
tekstyliów, mix kolorów  

50         



181 kalkulator 12-pozycyjny wyświetlacz LCD, plastikowe 
klawisz, pierwiastek kwadratowy, procenty, 
klawisz cofania, znak +/-, zaokraglanie liczb, 
pierwiastkowanie,zaokrąglanie w górę i w dół, 
przybliżanie do 4,2,1,0 miejsc po przecinku, 
zapis walutowy, znacznik części 
tysięcznej,klawisz podwójnego zera, minimum 5 
lat gwarancji, wymiary: min.106x150x35mm 

5         

182 gablota wewnętrzna, 
magnetyczna  

gablota wewnętrzna, magnetyczna, o 
wymiarach  9xA4 (ok. 75x101cm), amykane na 
kluczyk, oszklona, ramy o profilu aluminiowym, 
w komplecie elementy mocujące 

4         

183 tablica suchościetalna w 
roli, samoprzylepna 

wykonana z elastycznego tworzywa 
pozwalającego na zwijanie w rolkę i łatwe 
przechowywanie, pokryta nowoczesnym klejem 
na bazie wody umożliwiającym wielokrotne 
przyklejanie i odklejanie, do stosowania na 
powierzchniach drewnianych, metalowych, 
szklanych oraz plastikowych, wymiary maty: 
450x2000mm    

2         

Ogółem          

 


