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Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia j.m. ilość

1 2 3 6 7

1 papier ksero format A4; 80g/m
2
; biały, uniwersalny, opakowanie (ryza) 500 ark. ryza 75

2 folia stretch
bezbarwna, do ręcznego owijania, szerokość 500 mm, grubość 23 mikrony, 2,5 

kg
szt. 1

3 sznurek pakowy
jutowy, szary, wytworzony z materiałów pochodzenia naturalnego, grubości ok. 

2 mm, waga 250 g., długość ok. 270 metrów.
szpula 1

4 taśma pakowa 
do pakowania i uszczelniania kartonów, szara/przezroczysta, szerokość 50 mm, i 

długości 66 mb
szt. 2

5
koszulki na 

katalogi
 formatu A4, rozszerzana na 25 mm, zamykane od góry klapką, 10 szt. w opak. opak. 5

6 koszulki A4

na dokumenty formatu A4, kryształowa, z otworem u góry, z boczną perforacją, 

pasek z perforacją wzmocniony, do wszystkich typów segregatorów,  80 

mikronów, 100 szt. w opak.

opak. 2

7 nożyczki
 biurowe,  długośc 21 cm, ostrze stal nierdzewna, ergonomicznie wyprofilowana 

rękojeść z niełamliwego plastiku
szt. 2

8 zszywacz zszywacz biurowy ESSELTE, zszywanie w przedziale od 25 do 30 kartek szt. 1

9 segregator

tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna; 

dźwignia z dociskiem; dolna krawędź okuta; otwór na palec; wymienna 

obustronna etykieta grzbietowa; 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość 

grzbietu 75.mm, mix kolorów

szt. 30

10 koperty C 4 C4 biała gładka, samoklejące z paskiem - HK szt. 100

11 koperty C5 C5 biała gładka,  samoklejące z paskiem – HK szt. 100

12 koperty B4 B4 biała gładka,  samoklejące z paskiem szt. 100

13
karton do 

archiwizowania
do archiwizowania segregatorów na 6 segregatorów 75 mm szt. 20

14
skoroszyt  

plastikowy A4

skoroszyt wpinany sztywny PCV-przednia okładka przezroczysta- twarda, tylna 

kolorowa- twarda, wyposażony w dwustronnie zapisywany  pasek brzegowy z 

boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora

szt. 20

15
marker do 

CD/DVD

dwustronny, permanentny do pisania po każdej powierzchni. doskonały do 

opisywania płyt CD/DVD i folii; dwa rodzaje końcówek: grubość linii pisania  

F(.0,7mm) oraz EF (0,4mm); kolor: czarny

szt. 1

16
marker 

permanentny

pernamentny do pisania po każdej powierzchni, szybkoschnący, czarny, ścięty, 

grubość linii 2-3 mm oraz 1-5 mm
szt. 4

17
przekładki do 

segr.

przekładki kartonowe,format 1/3 A4, mix kolorów jasnych/pastelowych, 

opakowanie zawierające 100 szt.
opak, 2

18 zakreślacze

fluorescencyjne do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny, 

nie rozmazujący się; profilowany klips ułatwia zdejmowanie skuwki; końcówka 

ścięta; kpl. 4 szt. kolory: żółty, niebieski, zielony, różowy.

kpl. 2
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