
L.p. Nazwa artykułu Opis Jednostka miary Ilość Rysunek poglądowy Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto

1.
Blok makulaturowy 

A4

Blok makulaturowy szkolny w kratkę, 

klejony po krótszym boku

- okładka z papieru kredowanego,                                                                                   

- gramatura 60g/m²±5%

- format A4, 

- min. 100 kartek.

szt. 15

0,00 0,00

2.
Blok makulaturowy 

A5

Blok makulaturowy szkolny w kratkę, 

klejony po krótszym boku

- okładka z papieru kredowanego,                                                                            

- gramatura 60g/m²±5%

- format A5, 

- min. 100 kartek.

szt. 20

0,00 0,00

3. Blok do flipchartów

Blok formatu A1, biały, gładki, liczba kartek 

w bloku min. 50 kartek. Gramatura 80g/m2 

±5%, 6 uniwersalnych otworów do 

zawieszenia na flipcharcie, papier 

szt. 17

0,00 0,00

4. Cienkopis 

Cinkopis z końcówką fibrową, tusz na bazie 

wody, długość linii pisania: 1100m ±5%, 

końcówka 0,4mm ±5%, smukły kształt. 

Dostępny w 6 koloach (czarny, niebieski, 

szt. 316

0,00 0,00

5. Długopis na sprężynce

Długopis na sprężynce, stojący, połączony 

rozciągliwą na długość 1000mm ±5%, 

sprężynka z samoprzylepną podstawką 

utrzymującą długopis w pozycji pionowej. 

szt. 40

0,00 0,00

6. Długopis jednorazowy

Długopis jednorazowy automatyczny. 

Obudowa plastikowa, przeźroczysta, uchwyt 

i przycisk w kolorze tuszu. Kolor tuszu: 

czarny, czerwony, niebieski, zielony; 

grubość linii pisania: 0,4mm ±5%, grubość 

końcowki: 2mm ±5% , dlugośc linii pisania: 

1300m ±5%,

szt. 329

0,00 0,00

7. Długopis żelowy

Długopis żelowy z wymiennym wkładem, 

grubość końcówki 0,7mm±5%, gumowy 

uchwyt i mechanizm chowania wkładu, 

grubość linii pisania: 0,4mm ±5%, długość 

linii pisania: 1,200m ±5%.  Kolor tuszu: 

czarny, czerwony, niebieski, zielony.

szt. 416

0,00 0,00
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8. Druk delegacji

Druk delegacji/polecenie wyjazdu 

służbowego. Druk A5, zawierający co 

najmniej nastepujące informacje: polecenie 

wyjazdu słuzbowego, potwierdzenie pobytu 

służbowego, wypłacono zaliczkę, rozliczenie 

kosztów podróży, informacje o rozliczeniu 

zaliczki, rubryke na podpis merytoryczny 

osoby zlecającej wyjazd. Druk może być 

dwustronny, liczba kartek w bloczku: od 80 

do 100.

bl. 5

0,00 0,00

9.
Druk (Książka)  

ewidencji wyjść 

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych, 

format conajmniej A4, podzielona w środku 

na kolumny zawierające co najmniej 

następujące informacje: l.p., data, imię i 

nazwisko, symbole wyjść, godzina wyjścia, 

godzina przyjścia, przyczyna wyjścia wraz z 

ich symbolami i podpis. 

szt. 3

0,00 0,00

10. Dziurkacz

Dziurkacz biurowy wykonany z blachy 

stalowej, posiadający listwę z 

ogranicznikiem formatu oraz wskaźnik 

środka strony. Dziurkuje jednorazowo min. 

25 - max. 40 kartek. Na uchwycie powłoka 

antypoślizgowa. Blokada ramienia, 

szt. 10

0,00 0,00

11. Dziurkacz

Dziurkacz biurowy wykonany z metalu 

(metalowy mechanizm, plastikowe elementy 

obudowy), posiadający listwę z 

ogranicznikiem formatu, wskaźnik środka 

strony, antyposlizgową podstawkę. 

Dziurkowanie kartek: min.15 - max.20 

kartek, średnica dziurki: 5,5mm ±5%, 

odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm ±5%. 

Różne kolory.

szt. 15

0,00 0,00

12.
Etykiety do 

segregatora

Etykiety grzbietowe do segregatora 

przeznaczone do zmiany lub odnowienia 

informacji zawartej na grzbiecie segregatora. 

Opakowanie zawiera  min.10szt. Rozmiar 

etykiet: min. 47mm - max. 50mm.

op. 50

0,00 0,00

13.
Etykiety do 

segregatora

Etykiety grzbietowe do segregatora 

przeznaczone do zmiany lub odnowienia 

informacji zawartej na grzbiecie segregatora. 

Opakowanie po min. 10szt. Rozmiar etykiet: 

min. 72mm - max. 75mm.

op. 50

0,00 0,00

14. Etykieta do drukarki

Etykiety papierowe w opakowaniu typu 

prime coat s2000h do naklejania na sprzęt. 

Wymiary etykiet 8,5x3,5cm w połysku 

=.Zastosowanie w drukarce do etykiet 

CG408TT-RS

op. 15

0,00 0,00



15.
Etykieta 

samoprzylepna 

Etykiety samoprzylepne, rozmiar 

70mmx32mm ±5%. Opakowanie zawiera 

min.100 ark.

op. 15

0,00 0,00

16.
Etykieta 

samoprzylepna 

Etykiety samoprzylepne, rozmiar 

105mmx48mm ±5%. Opakowanie zawiera 

min. 100 ark.

op 15

0,00 0,00

17.
Flamastry 

fluorescencyjne

Flamastry na bazie wody, suchościeralne., 

przeznaczone do pisania na szkle, metalu, 

plastiku. Dodatkowo wkład wzbogacony 

substancją fluorescencyjną ć; intensywnie 

odbija promienie słoneczne, dostępny w 6 

op. 3

0,00 0,00

18. Flamastry

Flamastry biurowe min.6 - max.12 kolorów 

w opakowaniu. Flamastry z wentylowaną, 

bezpieczną skuwką, łatwo zmywalny tusz, 

odporne na wysychanie przez okres 

minimum 1 rok, końcówka z włókna o 

op. 30

0,00 0,00

19. Flipchart

Powierzchnia suchościeralna magnetyczna o 

wymiarach powierzchni flipchartu od 

660x1000mm do 700x1020mm, posiada 

uchwyt do zawieszenia bloku, półkę na 

markery, dwa dodatkowe ramiona do 

szt 2

0,00 0,00

20. Folia do laminacji

Folia do laminacji, grubość od 80micr. do 

100micr., format A4, rozmiar  

216mmx303mm ±5%. Opakowanie 

zawiera.min100 szt. 

op. 5

0,00 0,00

21. Folia strech

Folia przeźroczysta do ręcznego owijania 

przesyłek, grubość od 17 µm do 23µm,  

szerokość od 300mm do 500mm, długość 

50m ±5%, waga 1,5kg ±5%.

szt. 10

0,00 0,00

22.
Grafit do ołówka 

automatycznego

Grubość grafitu 0,5mm. Długość wkładu 

grafitowego 60mm ±5%. Wykonany z 

połączenia syntetycznej żywicy, grafitu i 

węgla, trwały i jednocześnie elastyczny. Nie 

zawiera szkodliwych substancji, twardość 

2B. Opakowanie zawiera od 12 do15 szt. 

grafitu.

op. 15

0,00 0,00

23.
Grafit do ołówka 

automatycznego

Grubość grafitu 0.7mm. Długość wkładu 

grafitowego 60mm ±5%. Wykonany z 

połączenia syntetycznej żywicy, grafitu i 

węgla, trwały i jednocześnie elastyczny. Nie 

zawiera szkodliwych substancji, twardość 

2B. Opakowanie zawiera od 12 do 15 szt. 

grafitu.

op. 15

0,00 0,00



24. Gumka recepturka

Gumka recepturka, zawartość kauczuku 

min. 60%, rozmiar 50mmx1,5mmx1,5mm 

±5%, (ok. 3100 szt/1kg). Wszechstronne 

zastosowanie. Różne kolory. Opakowanie 

op. 3

0,00 0,00

25. Gumka

Gumka dwustronna.1 strona do 

wymazywania śladów ołówka oraz 2 strona 

do usuwania śladów atramentu oraz kredek. 

wykonana z termoplastycznego kauczuku, 

szt. 41

0,00 0,00

26. Holder z taśmą

Trwała osłona kart plastikowych i 

wizytówek, wykonana z przezroczystego 

tworzywa typu plexi, dołączona taśma do 

zawieszenia na szyję w kolorze niebieskim 

lub czarnym - szerokość taśmy 8mm ±5%. 

Taśma zakończona metalowym 

karabińczykiem. Opakowanie zawiera min. 

100szt.

op. 5

0,00 0,00

27.
Identyfikator z 

klipsem

Wykonany z przezroczystego tworzywa o 

grubości 0,35mm ± 5%, posiada klips i 

agrafkę, kartonik do zapisu w komplecie; 

rozmiar 57mmx90mm ±5%. Opakowanie 

op. 3

0,00 0,00

28. Kalkulator

Kalkulator wykonany z plastiku, przyciski 

wykonane z plastiku, dwunastomiejscowy 

wyświetlacz, dwie pamięci, zaokrąglanie 

wyników, klawisz cofania, obliczanie 

marży, klawisz podwójnego zera, cofanie 

ostatnio wprowadzonej cyfry, wymiary 

147mmx196mmx37,5 mm ± 5%, selektor 

miejsc dziesiętnych, zasilacz wbudowany.

szt. 10

0,00 0,00

29.
Karteczki 

samoprzylepne

Karteczki samoprzylepne, jednokolorowe, w 

bloczku, nie pozostawiają śladu po klejeniu, 

rozmiar od 51mmx38mm do 40mmx50mm.  

Bloczek zawiera min.100 kartek.

bl. 87

0,00 0,00

30.
Karteczki 

samoprzylepne

Karteczki samoprzylepne, wielokolorowe, w 

bloczku, nie pozostawiają śladu po klejeniu, 

rozmiar 127mmx76mm ±5%, bloczek 

zawiera min. 100 kartek max 120 kartek.

bl. 50

0,00 0,00

31.
Karton archiwizacyjny 

zbiorczy 

Wykonany z mocnej tektury bezkwasowej. 

Pojemność 6 pudeł archiwizacyjnych o 

szerokości grzbietu 80mm± 5% lub 5 pudeł 

100mm± 5% lub 4 pudełka o szerokości 

grzbietu 120mm± 5%. Karton posiada 

miejsce na opis zawartości. Specjalne 

otwory ułatwiające przenoszenie kartonu z 

obciążeniem.Wymiary kartonu długość 

522xszer 351x głebokość 305mm ± 

5%.Opakowanie zawiera min.5 szt.

op. 20

0,00 0,00



32. Klej uniwersalny

Przenaczony do sklejania porcelany, 

większości tworzyw sztucznych, metalu, 

gumy, drewna, skóry, papieru, włókien 

sztucznych i wielu innych materiałów. 

Pojemność: 30ml ±5%

szt. 15

0,00 0,00

33. Klej w sztyfcie

Bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, 

zmywalny z większości powierzchni i nie 

brudzący, nie marszczy papieru, 

przeznaczony do klejenia papieru, tektury, 

pojemność: 15g ±5%.

szt. 20

0,00 0,00

34.
Klips do papieru 19 

mm

Wykonane z metalu, odporne na 

odkształcenia, galwanizowane, rozmiar: 

19mm ±5%. Opakowanie zawiera min. 12 

sztuk.

op. 50

0,00 0,00

35.
Klips do papieru 32 

mm

Wykonane z metalu, odporne na 

odkształcenia, galwanizowane, rozmiar: 

32mm ±5%. Opakowanie zawiera min. 12 

sztuk

op. 58

0,00 0,00

36.
Klips do papieru 41 

mm

Wykonane z metalu, odporne na 

odkształcenia, galwanizowane, rozmiar: 

41mm ±5%. Opakowanie zawiera min.50 

szt.

op. 45

0,00 0,00

37. Klips archiwizacyjny

Klips wykonany z polietylenu, 

dwuczęściowy, kolor bialy, posiada spinkę 

niewymagającą przenoszenia dokumentow 

kartka po kartce, ulatwia korzystanie z 

dokumentów archiwizowanych w pudelkach 

na akta. Opakowanie zawiera min. 50szt.

op. 8

0,00 0,00

38.

 Kieszenie 

samoprzylepne na 

znaki i komunikaty

Kieszeń przezroczysta, samoprzylepna, 

rozmiar 221mmx304mm ±5%, opakowanie 

zawiera min.10 szt.

op. 2

0,00 0,00

39. Kołozeszyt A4

Oprawa półotwarta z segmentową, 

podwójną spiralą, perforowany wkład z 

otworami do wpięcia do segregatora, w 

kratkę, min. 96 kartek, format A4.

szt. 45

0,00 0,00

40. Kołozeszyt A5

Oprawa półotwarta z segmentową, 

podwójną spiralą, perforowany wkład z 

otworami do wpięcia do segregatora, w 

kratkę, min. 96 kartek, format A5.

szt. 45

0,00 0,00

41.

Koperta z 

zabezpieczeniem 

powietrznym

Koperta biała, rozmiar zewnetrzny od 

350mmx470mm do 370mmx480mm, 

zawierająca folie bąbelkową. Koperta 

sklejana na 3 brzegach (z 3 stron - boki i 

szt. 60

0,00 0,00



42.

Koperta z 

zabezpieczeniem 

powietrznym G17

Kolor biały, rozmiar co najmniej G17, 

samoprzylepna z paskiem. Papier o wysokiej 

jakości 80g - 90g, folia bąbelkowa 

(polietylenowa LDPE), pasek samoklejący 

silikonowy o gramaturze 40g/m2 ±5%, po 

którego zerwaniu uwidacznia się pasek 

mocnego kleju. Koperta sklejana na 3 

brzegach (z 3 stron - boki i dno kopert).

szt. 60

0,00 0,00

43.

Koperta z 

zabezpieczeniem 

powietrznym

Kolor biały, rozmiar zewnętrzny co najmniej 

300mmx430mm, maksymalnie 

350mmx500mm. Koperta sklejana na 3 

brzegach (z 3 stron - boki i dno kopert).

szt. 65

0,00 0,00

44.

Koperta z 

zabezpieczeniem 

powietrznym na płyty 

CD

Koperta biała, przeznaczona dla płyt 

CD/DVD, samoklejąca z paskiem, 

wym.wewnetrzny: 180mmx16mm ±3% z 

zabezpieczeniem powietrznym.  Koperta 

sklejana na 3 brzegach (z 3 stron - boki i 

szt. 150

0,00 0,00

45.
Koperta rozszerzanymi 

bokami i dnem C4

Koperta biała C4 przeznaczona do 

wysyłania wiekszej liczby korespondencji, 

samoklejąca z paskiem, wykonana z papieru 

o gramaturze 150g/m2 ±5%. Wymiar 

wewnetrzny: 229mmx324mmx30mm ±3%. 

Opakowanie zawiera min.25 szt.

op. 15

0,00 0,00

46.

Koperta z 

rozszerzanymi bokami 

i dnem E4

Koperta biała E4 przeznaczona do wysyłania 

wiekszej liczby korespondencji, samoklejąca 

z paskiem, wykonana z papieru o 

gramaturze 150g/m2 ±5%. Wymiar 

wewnetrzny: 280mmx400mmx30mm ±3%. 

Opakowanie zawiera min.25szt.

op. 10

0,00 0,00

47.
Kostka różnokolorowa 

-wkład do pojemnika

Wkład róznokolorowy do pojemnika w 

kostce, nieklejony, rozmiar 

8,5cmx8,5cmx8,5cm ±5%. Ilośc kartek w 

kostce: od 350 do 400 kartek.

szt. 45

0,00 0,00

48.
Kostka biała -wkład 

do pojemnika

Wkład biały w kostce, nieklejony, 

przeznaczony do pojemnika, rozmiar 

8,5cmx8,5cmx3,5cm ±5%. Ilość kartek w 

kostce: od 350 do 400 kartek.

szt. 39

0,00 0,00

49.
Kostka różnokolorowa 

samoprzylepna

Kostka klejona różnokolorowa, wymiary: 

75mmx75mm ±5%. Każda kostka zawiera 

od 350 do 400 kartek.

szt. 56

0,00 0,00

50. Koszulki A4

Wykonane ze sztywnej krystalicznej folii, 

format A4, grubość 75mic ±5%, 

multiperforowane. Opakowanie zawiera 

min. 100 szt.

op. 30

0,00 0,00



51.
Koszulka A4 z klapą 

boczną

Koszulki w formacie A4, multiperforowane, 

wyposażone w klapkę boczną zapobiegającą 

wypadaniu dokumentów, przezroczyste, o 

grubości 45mic ±5%, opakowanie zawiera 

min.10 szt. 

op. 40

0,00 0,00

52.

Koszulki A4 

poszerzane  klapką od 

góry

Koszulka groszkowa na katalogi, format A4 

z klapką (zamykane od góry). Koszulka 

przeźroczysta z poszerzanym brzegiem do 

przechowywania katalogów, cenników i 

grubych ofert (harmonijkowy brzeg 

zwiększa pojemność koszulki o 23mm). 

Multiperforowana, pasek perforowany 

wzmocniony, wykonane z mocnej folii 

polipropylenowej (PVC) o grubości 170mic 

±5%. Opakowanie zawiera min.5 szt. 

op. 35

0,00 0,00

53.
Koszulki groszkowe 

A3

Koszulka groszkowa, multipreferowana, 

format A3, do przechowywania rysunków, 

planów w formacie A3, pasująca do każdego 

rodzaju segregatora. Opakowanie zawiera 

min. 10 szt.

op. 4

0,00 0,00

54. Koszulki A5

Format A5, wykonane ze sztywnej 

krystalicznej folii, grubość folii min. 

65µm±5%, multiperforowane. Opakowanie 

zawiera min. 100szt 

op. 3

0,00 0,00

55. Koszulki na CD/DVD

Koszulki ze specjalną warstwą ochronną 

zabezpieczającą płytę przed uszkodzeniem, 

koszulka na płytę CD/DVD z możliwością 

wpięcia do segregatora. Posiada klapkę 

zabezpieczającą przed wypadnięciem płyty. 

Wymiary wewnętrzne: 136mmx123mm 

±5%. Opakowanie zawiera min. 10szt.

op. 70

0,00 0,00

56. Linijka

Linijka o długości 30cm, wykonana z 

tworzywa sztucznego, nadruk zawierający 

skalę po jednej stronie wskazaną w 

milimetrach, nadruk odporny na ścieranie.

szt. 24

0,00 0,00

57. Magnesy do tablic

Magnesy do tablic, okragłe o średnicy 20mm 

±5%, utrzymują max.120g. Mix kolorów: 

biały, szary, czarny, żółty, niebieski, 

czerwony, zielony. Opakowanie zamiera 

op. 10

0,00 0,00

58.
Marker do płyt 

CD/DVD

Marker przeznaczony do opisywania płyt 

CD/DVD, szybkoschnący, nierozmazujący 

się, wodoodporny tusz o neutralnym 

zapachu, grubość linii pisania 0,6mm ±5%. 

Posiada miękką i okrągłą końcówkę. Kolor 

szt. 60

0,00 0,00



59. Marker do tablic

Komplet markerów do białych tablic 

suchościeralnych z gąbką zawierający min. 

4 kolory. Szerokość linii pisania 1-3mm 

±5%, na bazie wody, plastikowa obudowa.        

kompl. 20

0,00 0,00

60. Marker permanentny

Marker permanentny, wodoodporny, 

nietoksyczny, z szybkoschnącym tuszem, 

plastikowa obudowa, dostępny w różnych 

kolorach. Końcówka okrągła, szerokość linii 

min.2mm - max. 4,5mm ±5%.

szt. 60

0,00 0,00

61. Nawilżacz do palców

Nawilżacz ułatwiający liczenie, wertowanie 

i chwytanie papierowych kartek, na bazie 

gliceryny, bezwonny, bezbarwny, 

pojemność 20ml ±5%.

szt. 6

0,00 0,00

62. Nożyczki

Nożyczki do ogólnego zastosowania, 

wykonane ze stali nierdzewnej, 

ergonomiczna rękojeść wykonana z 

odpornego na pęknięcia materiału, miękki 

materiał wewnątrz uchwytów zapewniający 

komfort użytkowania, długość całych 

nożyczek 20cm ±5%. 

szt. 25

0,00 0,00

63.
Nożyk biurowy z 

wymiennymi ostrzami

Nożyk biurowy przeznaczony do cięcia 

papieru, tektury, folii, posiadający łamane 

wymienne ostrze wykonane ze stali 

nierdzewnej, przycisk automatycznie 

blokujacy pozycje ostrza, obudowa 

wykonana z plastiku, powleczona 

tworzywem zapobiagającym slizganiu się 

dloni. Szerokość ostrza 18mm ±3%. 

Długość noża 150mm ±5%. Do noża w 

komplecie 2 ostrza zapasowe.

szt. 10

0,00 0,00

64. Notes-skorowidz A5

Skorowidz adresowy A5, 96 kartek. Notes 

telefoniczny ze skorowidzem  na adresy i 

telefony wykonany z folii wysokiej jakości, 

twarda lakierowana oprawa, zawiera 

przekładki indeksowane A-Z widoczne przy 

zamkniętym notesie, wymiary: 

115mmx195mm ±5%, szyty.

szt. 1

0,00 0,00



65. Niszczarka 35l

Niszczarka: 

- automatyczny start/stop i funkcja cofania, 

- szerokość wejścia minimum 240mm, 

- dioda informująca o gotowości do 

działania, 

- stopień tajności min. DIN3;

- możliwość jednorazowego zniszczenia 

min. 18 arkuszy A4/70g;

- pojemnik na ścinki min. 35 l;

- panel dotykowy wstrzymujący pracę 

urządzenia w momencie dotknięcia 

szczeliny wejściowej;

- obudowa na kółkach; 

- specjalna szczelina do niszczenia płyt CD, 

kart plastikowych oraz dyskietek;

- wymiary: 390mmx305mmx645mm±5%

szt. 2

0,00 0,00

66.
Ofertówka A4 

przezroczysta

Ofertówka w fomacie A4, zabezpieczająca 

dokumenty przed zaginaniem, zgrzewana na 

lewym boku i dolnej krawędzi, wykonana z 

twardej, przezroczystej folii o grubości: 

200mic ±5%. Opakowanie zawiera min 25 

szt. 

op. 3

0,00 0,00

67. Ołówek

Ołówek przeznaczony do pisania, 

rysowania, zawiera klejony grafit, korpus 

wykonany z drewna nielekierowanego, 

stopień twardości: HB oraz 4B.

szt. 46

0,00 0,00

68. Ołówek automatyczny

Podwójny system przyciskowy, 

ergonomiczna obudowa, plastikowy system 

szczękowy, zdejmowany klip, grubość linii 

pisania 0,7mm±3%, długość końcówki 

2,5mm±5% z wymienną gumką.

szt. 45

0,00 0,00

69. Ołówek automatyczny

Podwójny system przyciskowy, 

ergonomiczna obudowa, plastikowy system 

szczękowy, zdejmowany klip, grubość linii 

pisania 0,5mm±3%, długość końcówki 

2,5mm±5% z wymienną gumką.

szt. 15

0,00 0,00

70.
Ostrze wymienne do 

nożyka biurowego

Ostrze z przeznaczeniem do noży o długosci 

15cm ±5%.Szerokość ostrza 18mm ±3%. W 

opakowaniu znajduje się 10 szt.

op. 5

0,00 0,00



71. Pantonierka

Zestaw sześciu próbników służących jako 

wzorcowe źródło referencyjne wyboru, 

specyfikacji i weryfikacji kolorów 

podstawowych oraz symulacji kolorów 

Pantone w czterokolorowym druku CMYK. 

Próbniki  ułożone wachlarzowo, kolory 

ułożone chromatycznie. Wyprodukowane 

zgodnie z certyfikatem FSC.W skład 

zestawu wchodzą 2 próbniki paleta barw 

podstawowych z min.1755 kolorami w 

wersji powlekanej i niepowlekanej, 2 

próbniki dostarczające wizualnej symulacji 

szt. 1

0,00 0,00

72. Papier A4/80g

Papier ksero A4, biały, przeznaczony do 

wydruków laserowych oraz atramentowych, 

białość min.165 wg skali białości CIE, 

sztywność papieru umożliwiająca wydruk 

dwustronny, gramatura od  80 g/m2 do 

90g/m2, w ryzie 500 arkuszy.

ryza 700

0,00 0,00

73. Papier A4/kolor

Papier ksero format A4, kolorowy, 

gramatura 80 g/m2 do 90g/m2, w ryzie 500 

arkuszy.

ryza 10

0,00 0,00

74. Papier A4/120g

Papier ksero A4, przeznaczony do 

wydruków laserowych oraz atramentowych, 

białość min.165 wg skali białości CIE, 

sztywność papieru umożliwiająca wydruk 

dwustronny, gramatura od 120g/m2 do 

130g/m2. Ryza zawiera 500 arkuszy.

ryza 30

0,00 0,00

75. Papier A3

Papier ksero A3 przeznaczony do wydruków 

laserowych oraz atramentowych, białość 

min.165 wg skali białości CIE, sztywność 

papieru umożliwiająca wydruk dwustronny, 

klasa min. A. Ryza zawiera  500 arkuszy.

ryza 2

0,00 0,00

76. Papier pakowy

Papier przeznaczony do pakowania o 

gramaturze 60-70g/m2, kolor brązowy,  

rozmiar arkusza od 92x126cm 

ark. 37

0,00 0,00

77. Papier czerpany

Papier welinowy, czerpany, kolor ecru, 

gramatura: od 180 do 200 g/m², format A4, 

wymiary: 205mm x295mm ±5%. Ryza 

zawiera 500 arkuszy. Kolor ecru.

ryza 1

0,00 0,00

78. Podajnik  do  taśmy

Podajnik do taśmy o rozmiarze 

19cmx33cc±5%, antypoślizgowa podstawa, 

posiada metalowe ząbki do obcinania taśmy.  

szt. 7

0,00 0,00



79. Pianka antystatyczna

Przeznaczona do czyszczenia powierzchni 

plastikowych. Działa skutecznie na 

wszystkich rodzajach powierzchni (np. 

klawiatury, drukarki, blaty) i usuwa  plamy 

np. z tuszu (nie nadaje się do czyszczenia 

powierzchni szklanych i monitorów), 

zawiera składniki antystatyczne 

zapobiegające osadzaniu się kurzu. Nie 

zawiera akloholu, nie pozostawia smug. 

Produkt przebadany dermatologicznie, 

bezpieczny dla skóry rąk. Objętość: min. 

250ml - max. 400ml.

szt. 30

0,00 0,00

80.
Pinezki  do tablic 

beczułki

Pinezki kolorowe do tablic korkowych, 

powlekane, kształt beczułki. Opakowanie 

zawiera min.100 szt.

op. 10

0,00 0,00

81. Pinezki do tablic 

Pinezki kolorowe do tablic korkowych, 

długość ostrza 10mm. Opakowanie zawiera 

min. 25 szt.

op. 3

0,00 0,00

82. Pióro kulkowe

Pióro kulkowe - kapilarny system 

podawania tuszu, pigmentowy tusz odporny 

na blaknięcie. Okienko umożliwiające 

kontrolę ilości tuszu. Skuwka z metalowym 

klipem. Wygodny uchwyt z przezroczystej 

gumy. Igłowa końcówka ze stali szlachetnej. 

Grubość kulki 0,5mm ±5%, szerokość linii 

pisania min. 0,2mm ±5%.

szt. 90

0,00 0,00

83. Plastelina

Plastelina kolorowa, nietoksyczna, min. 10 - 

max. 12 szt. w opakowaniu, nie klei się do 

rąk, przeznaczona do wielokrotnego użytku 

oraz wykonywania wielu prac, m.in. 

op. 7

0,00 0,00

84.
Płaskie pudełko na 

płyty CD/DVD

Pudełko plastikowe zawierające miejsce na 

okładkę, dostepne w wersjach kolorowych, 

jak i przeźroczystych przeznaczone na 

przechowywanie płyt CD/DVD.

szt. 100

0,00 0,00

85.

Płyn czyszczący do 

tablic 

suchościeralnych

Środek do czyszczenia tablic 

suchościeralnych w sprayu, działanie 

antystatyczne, usuwa tusz z markerów, 

pojemność min. 120ml.

szt. 10

0,00 0,00



86. Płyta CD-R

Dysk CD-R o pojemności 700MB ±5%, 

czas odtwarzania 80 minut,  maksymalna 

prędkość nagrywania 52x. Płyty 

przeznaczone do archiwizacji danych oraz 

audio. Rodzaj zapisu: jednokrotny. Średnica 

płyty: 12cm (standardowa). Możliwość 

opisywania za pomocą markerów 

przeznaczonych do dysków CD/DVD.

szt. 300

0,00 0,00

87.
Pojemnik kartonowy 

ścięty

Pojemnik do przechowywania katalogów, 

folderów, skoroszytów.Wykonany z 

trójwarstwowej tektury falistej, pojemność 

max 800kartek o gramaturze 80g/m²±5%.  

op. 1

0,00 0,00

88. Pojemnik  na spinacze

Pojemnik posiadający górną powierzchnię z 

magnesem utrzymującym spinacze w kubku 

o pojemności 150ml ±5%, średnica otworu: 

23mm ±5%. Pojemnik wykonany z 

przezroczystego plastiku o wymiarach: 

szerokość 60 mm ±5%, wysokość 70mm 

±5%.

szt. 15

0,00 0,00

89. Przekładka kartonowe 

Przekładka kartonowa 1/3 A4. Wykonane z 

kartonu 190g/m2 ±5% uzyskanego na 

drodze recyclingu. Format: 235mmx105mm 

±5%. Opakowanie zawiera min.100 szt.

op. 40

0,00 0,00

90. Przekładka 

Przekładki plastikowe PP (polipropylen), 

format A4, rozmiar 245mmx297mm ±5%, 

wykonane z grubego i sztywnego PP, karta o 

grubości 350mic ±5%, przekładki o grubości 

300mic ±5%, posiada kolorowe indeksy (w 

5 kolorach) z nadrukiem numerycznym, 

multiperforowane, pasują do każdego 

segregatora. Opakowanie zawiera min.5 

kart.

op. 10

0,00 0,00

91. Przekładka

Przekładki polipropylenowe format A4, 

wykonane z ekologicznego polipropylenu o 

grubości 120µm ±5%. Opakowanie zawiera 

min.10 kart.

Wymiary: 230mmx297mm ±5%.

op. 10

0,00 0,00

92. Przybornik

Przybornik na biurko wykonany z siatki 

metalowej z przegrodami w kolorze 

czarnym, wymiary: 250mmx103mmx98mm 

±5%.

szt. 5

0,00 0,00



93.

Pudelko 

archiwizacyjne typu 

BOXY 

Przeznaczone do archiwizacji dokumentów. 

Na 5 ścianach miejsce na opis zawartości. 

Wykonane z mocnej tektury bezkwasowej. 

Dwa otwory na palce ułatwiaja wyjęcie 

pudła z kartonu zbiorczego, posiada pole 

opisowe na grzbiecie i bocznej ściance. 

Wymiary:  350mmx80mmx250mm ±5%. 

Szerokość grzbietu pudełka min 80 mm max 

88 mm, pojemność kartek A4-min 800 

kartek max 850

szt. 11

0,00 0,00

94.

Pudelko 

archiwizacyjne 

otwierane z góry

Przeznaczone do transportu i 

przechowywania dokumentów w pudełkach 

o grzbiecie pudelka o szer min 80mm max 

100mm, posiada pola opisowe na bocznych 

ściankach. Wymiary: dł 563xgł 367xwys 

260mm ±5%. Pudło mieści 6 pudełek o 

szt. 30

0,00 0,00

95.
Pudło archiwizacyjne 

na płyty CD/DVD

Pudełko o wymiarach: zewnetrzne -143 x 

136 x 352mm (szer. x wys. x gł.)  ±5%, 

wymiary wewnętrzne: 127 x 124 x 320mm 

(szer. x wys. x gł.)  Przeznaczone na min. 60 

szt. 10

0,00 0,00

96. Półki na dokumenty

Półka na dokumenty przezroczysta formatu 

A4, wykonana z najwyższej jakości 

polistyrenu. Półki można ustawiać jedna na 

drugiej pionowo lub kaskadowo. Wymiary: 

szt 2

0,00 0,00

97. Rozszywacz

Rozszywacz do zszywek nr 24/6, nr 26/6, nr 

10, zawierający mechanizm blokujący 

ostrza.

szt. 15

0,00 0,00

98. Segregator 50

Segregator format A4, wymiary: 

285mmx320mmx50mm ±5%, wykonany z 

tektury pokrytej ekologiczną folią 

polipropylenową o strukturze płótna,

grubość kartonu: 2,1mm ±5%, gramatura 

kartonu: 1290g/m2 ±5%, dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, szerokość grzbietu: 

50mm ±5%, wzmocniony otwór na palec, 2 

lata gwarancji na mechanizm, posiada 

obustronną etykietę grzbietową, na dolnych 

krawędziach metalowe okucia. Różne kolory 

(czarny, bialy, czerwony, granatowy, 

zielony, szary, żólty, filoetowy, pomarańcz, 

jasnoniebieski, rózowy, lila, turkus).

szt. 197

0,00 0,00



99. Segregator 75

Segregator format A4, wymiary: 

285mmx320mmx75mm ±5%, wykonany z 

tektury pokrytej ekologiczną folią 

polipropylenową o strukturze płótna, 

grubość kartonu: 2,1mm ±5%, gramatura 

kartonu: 1290g/m2 ±5%, dźwignia wysokiej 

jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną 

listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu: 

75mm ±5%, wzmocniony otwór na palec, 2 

lata gwarancji na mechanizm, posiada 

obustronną etykietę grzbietową. Różne 

kolory (czarny, bialy, czerwony, granatowy, 

zielony, szary, żólty, filoetowy, pomarańcz, 

jasnoniebieski, rózowy, lila, turkus).

szt. 342

0,00 0,00

100. Segregator 35

Segregator format A4, wymiary: 

35mmx265mmx320mm ±5%, plastikowy, 

wykonany z tektury pokrytej ekologiczną 

folią polipropylenową (100µm), grubość 

kartonu: 2,1mm ±5%, gramatura kartonu: 

1290g/m2 ±5%, średnica pierścieni: 20mm 

±5%, 2-pierścieniowy mechanizm 

dźwigniowy, szerokość grzbietu: 35mm 

±5%. Uszlachetniona wewnętrzna 

okładzina, 2 lata gwarancji na mechanizm, 

na dolnych krawędziach metalowe okucia, 

zaokrąglone rogi. Różne kolory (czarny, 

bialy, czerwony, granatowy, zielony, szary, 

żólty, filoetowy, pomarańcz, jasnoniebieski, 

rózowy, lila, turkus).

szt. 50

0,00 0,00

101.
Segregator na płyty 

CD/DVD

Segregator na płyty CD/DVD, format A4, 

pojemność 48 płyt ±5% wkładanych bez 

opakowań, segregator zawiera etykiety 

ułatwiające archiwizowanie płyt.

szt. 20

0,00 0,00

102. Skoroszyt sztywny

Format A4, wykonany ze sztywnej folii 

PCV, wysokoprzeźroczysta przednia 

okładka /z wąsami/, tylna kolorowa, na 

grzbiecie papierowy pasek do opisu, 

pojemność 200 kartek ±5%.

szt. 30

0,00 0,00

103.

Skoroszyt sztywny do 

wpinania do 

segregatora

Wykonany z folii PCVo grubości 150µm 

±5% (przód) i 160µm ±5% (tył), przednia 

okładka przezroczysta /z wąsami/, format 

A4, przeznaczony do wpinania do 

segregatora, pojemność min.200 kartek 

±5%.

szt. 90

0,00 0,00



104. Skoroszyt z klipsem

Skoroszyt z klipsem format A4, sztywna 

okładka wykonana z lekkiej tektury 

pokrytwej folią PCV, wyposażony w klip 

zaciskowy ząbkowany, pojemność min.100 

kartek ±5%.

szt 10

0,00 0,00

105. Spinacze 50

Spinacze biurowe owalne, galwanizowane z 

wygietymi noskami ułatwiającymi spinanie, 

średnica 50mm ±5%, kolor: srebrny. 

Opakowanie zawiera min.100 szt.

op. 20

0,00 0,00

106. Spinacze 33

Spinacze biurowe owalne, galwanizowane z 

wygietymi noskami ułatwiającymi spinanie, 

średnica 33mm ±5% , kolor: 

srebrny.Opakowanie zawiera min.100 szt.

op. 87

0,00 0,00

107. Spinacze 28

Spinacze biurowe owalne, galwanizowane z 

wygietymi noskami ułatwiającymi spinanie, 

średnica 28mm ±5%, kolor: srebrny. 

Opakowanie zawiera min.100 szt. 

op. 93

0,00 0,00

108. Spinacze krzyżowe 41

Spinacze biurowe krzyżowe, 

galwanizowane, średnica: 41mm ±5%. 

Kolor srebrny. Opakowanie zawiera min. 50 

szt max 70 szt.

op. 15

0,00 0,00

109. Spinacze krzyżowe 65

Spinacze biurowe krzyżowe, 

galwanizowane, średnica: 65mm ±5%. 

Kolor srebrny. Opakowanie zawiera min.12 

op. 15

0,00 0,00

110. Sprężone powietrze

Przeznaczone do czyszczenia klawiatur, 

komputerów za pomocą sprężonego 

powietrza, niepalny, pojemność: 400ml 

op. 15
0,00 0,00

111. System harmonijkowy

Teczka z systemem harmonijkowym zawiera 

min.32 kieszenie. Szerokość systemu można 

dowolnie zmieniać w zależności od 

rozmiaru dokumentów, zawiera 

wydrukowany indeks ułatwiający 

organizację dokumentów. 

szt. 3

0,00 0,00

112. Sznurek

Kłębek w kolorze szarym lub brązowym o 

wadze min.3 max.10 dkg. Długość 120m 

±5%. Wytrzymałość od 12,5-17,5 kg.

szt. 14

0,00 0,00

113.
Ściereczki do 

czyszczenia ekranów

Ściereczki nasączone preparatem, 

przeznaczone do czyszczenia monitorów, 

obudów klawiatur, skanerów, opakowanie 

op. 15

0,00 0,00

114.

Tablica suchościeralna 

magnetyczna/900x120

0

Możliwość zawieszenia w pionie oraz 

poziomie, wymiary 900x1200mm ±5%, 

kolor biały. Wykonana ze stali lakierowanej, 

odporna na zadrapania, powstawanie smug, 

rama wykonana z anodowanego aluminium, 

wyposażona w dolną półkę na markery, 

gąbkę i magnesy, gwarancja min. 10 lat. W 

zestawie posiada elementy mocujace.

szt. 1

0,00 0,00



115. Tablica korkowa

Tablica informacyjna, front korkowy, rama 

aluminiowa. Wymiary tablicy 450mm x 

600mm ±5% wraz z zestawem do montażu.

szt 2

0,00 0,00

116.
Taśma barwiąca do 

drukarki etykiet 

Taśma barwiąca type PREMIER21,  rozmiar 

szerokość 105mm x długość 74m±5%  lub 

równoważna o tych samych wymiarach. 

Zastosowanie w drukarce do etykiet 

CG408TT-RS

szt 15

0,00 0,00

117.
Taśma samoprzylepna 

scotch

Taśma odklejalna do naprawy zniszczonych 

pism, łączenia papieru, klisz, przezroczysta, 

matowa 19mm x 33m ±5%

szt. 100

0,00 0,00

118. Taśma pakowa

Taśma pakowa do oklejania ciężkich 

kartonowych paczek, wykonana ze 

specjalnej folii o grubosci 40 mikronów 

±5%, wymiary; szerokość 55mm x długość 

szt. 65

0,00 0,00

119. Taśma dwustronna

Taśma dwustronna, szerokość 50mm x  

długość 25m ±5% cienka i przezroczysta 

taśma do łączenia folii, papieru, listew i 

innych.

szt. 50

0,00 0,00

120. Teczka wiązana A4
Teczka wiązana biała, tekturowa, format 

A4.
szt. 230

0,00 0,00

121.
Teczka kopertowa A4 

na rzepy 

Teczka kopertowa w formacie A4, 

wykonana z tektury dwustronnie barwionej, 

zamykana na rzepy.

szt. 20

0,00 0,00

122. Teczka z gumką

Teczka na dokumenty z gumką, 

laminowana, format A4, dostępna w 

różnych kolorach z kartonu lakierowanego 

jednostronnie o gramaturze 280g±5%.

szt. 125

0,00 0,00

123.
Teczka harmonijkowa 

z przekładkami 

Teczka harmonijkowa, format A4, z 

przekładkami, max. 6 wewnętrznych 

poszerzanych przegródek z możliwością 

opisu, metalowe zamknięcie. Każdą 

przegródkę można opisać w min. 3 kolorach, 

wykonana z wysokiej jakości folii, posiada 

kieszeń na płyte CD. Opakowanie zawiera 

min. 3 szt.

op. 2

0,00 0,00

124.

Teczka kartonowa 

bezkwasowa wiązana 

A4

Teczka A4 biała, posiadająca klapy 

zabezpieczające dokumenty przed 

wypadaniem, wykonana z kartonu o ph 6-8, 

gramatura 250-280 g/m2, posiada 

bawełniane tasiemki. Opakowanie zawiera 

min.50 szt.

op. 17

0,00 0,00



125.

Teczka kartonowa 

bezkwasowa wiązana 

A3

Teczka A3 biała, posiadająca klapy 

zabezpieczające dokumenty przed 

wypadaniem, wykonana z kartonu o ph 6-8, 

gramatura 400g/m2 ±5%, posiada 

bawełniane tasiemki. Opakowanie zawiera 

min. 50 szt. 

op 3

0,00 0,00

126.

Teczka przestrzenna 

bezkwasowa A4 

wiązana

Teczka przestrzenna bezkwasowa do 

przechowywania dokumentów A4, 

wykonana z kartonu bezkwasowego klasy 

GD2 o gramaturze min. 400g/m2, wiązana 

na tasiemkę o długości min. 150mm, 

wyposażona w 3 klapy wewnetrzne 

zabezpieczajace dokuemnty przed 

wpadaniem. Teczka przeznaczona na min. 

450 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m2. 

Wymiary: 330x220x40mm 

±5%.Opakowanie zawiera min.10 szt.

op 20

0,00 0,00

127. Temperówka

Temperówka wykonana z aluminium, 

kształt klina, wyposażona w pojedyncze 

ostrze, przeznaczona do ostrzenia ołówków i 

kredek o max.średnicy 8mm, wymiary: 

14,5x24,5x10mm ±5%.

szt. 43

0,00 0,00

128.
Tusz do stempli, 

czarny

Tusz o intensywnym nieblaknącycm 

kolorze, przeznaczony do stosowania w  

pieczątkach gumowych (kauczukowych). Po 

wyschnięciu nie rozpuszcza się w wodzie, 

butelka zawierajaca końcówkę ułatawiająca 

nasączanie poduszek. Minimalna pojemność 

tuszu 30 ml. Tusz w kolorze czarnym.

szt. 2

0,00 0,00

129.
Tusz do stempli, 

niebieski  

Tusz o intensywnym nieblaknącycm 

kolorze, przeznaczony do stosowania w  

pieczątkach gumowych (kauczukowych). Po 

wyschnięciu nie rozpuszcza się w wodzie, 

butelka zawierajaca końcówkę ułatawiająca 

nasączanie poduszek. Minimalna pojemność 

tuszu 30 ml. Tusz w kolorze niebieskim.

szt. 2

0,00 0,00

130.
Tusz do stempli, 

zielony

Tusz o intensywnym nieblaknącycm 

kolorze, przeznaczony do stosowania w  

pieczątkach gumowych (kauczukowych). Po 

wyschnięciu nie rozpuszcza się w wodzie, 

butelka zawierajaca końcówkę ułatawiająca 

nasączanie poduszek. Tusz w kolorze 

zielonym. Minimalna pojemność tuszu 30 

ml.

szt. 2

0,00 0,00



131. Wizytownik

Przeznaczony do postawienia na biurko, 

wykonany z metalu pokrytego czarnym 

lakierem, posiadający jedną przegrodę na 

wizytówki kładzione w poziomie, mieści nie 

mniej niż 50 wizytówek, wymiary: 

60x50x50mm ±5%.

szt. 2

0,00 0,00

132. Zeszyt
Brulion w kratkę, format A5, minimum 96 

kartek, twarda oprawa, szyty introligatorsko
szt. 20

0,00 0,00

133. Zeszyt
Brulion w kratkę format A4, minimum 96 

kartek, twarda oprawa, szyty introligatorsko
szt. 20

0,00 0,00

134.
Zestaw zakładek 

indeksujących

Przyklejany dyspenser z zestawem zakładek, 

w opakowaniu min.3 różne kolory zakładek. 

Opakowanie zawiera min.135 szt. w tym 

2x45x12+1x45x25±5%.

op. 30

0,00 0,00

135. Zakładki indeksujące

Zakładki samoprzylepne indeksujące o 

grubości 50 mm±5%, dostępne w 4 kolorach 

kartek. Opakowanie zawiera 20 zakładek.

op. 39

0,00 0,00

136. Zakreślacze

Zestaw zakreślaczy z tuszem na bazie wody, 

szerokość linii pisania 2-5 mm, ścięta 

końcówka, do pisania po wszystkich 

rodzajach papieru. Opakowanie zawiera 

min. 6 kolorów.

op. 45

0,00 0,00

137. Zszywacz 10k

Zszywacz wykonany z metalu, z elementami 

plastiku. Ergonomiczny kształt ładowany od 

góry na zszywki 10/5, zszywający min.10 

kartek. Dostepny w różnych kolorach.

szt. 12

0,00 0,00

138. Zszywacz 30k

Zszywacz wykonany z metalu, z elementami 

plastiku. Ergonomiczny kształt ładowany od 

góry na zszywki nr 24/6, zszywający min. 

30 kartek. Długość zszywacza 145mm±5%., 

pojemność magazynka na zszywki: max.100 

zszywek 24/6 lub max 140 zszywek 26/6. 

Dostepny w różnych kolorach.

szt. 15

0,00 0,00

139.  Zwszywacz 50k

Zszywacz wykonany z metalu z elementami 

plastiku. Ergonomiczny kształt ładowany od 

przodu, na zszywki  24/6 zszywający min 50 

kartek, pojemność magazynku na zszywki 

24/6 114 zszywek, posiada podstawę 

zapobiagająca slizganiu się, krzyżowy 

system zakleszczania zszywek

szt. 15

0,00 0,00



140. Zszywki

Zszywki do zszywacza o rozmiarze 24/6, 

stalowe, cynkowane, galwanizowane, 

bezawaryjne. Opakowanie zawiera min. 

1000 zszywek

op. 70

0,00 0,00

141. Zszywki

Zszywki do zszywacza o rozmiarze 10/5, 

stalowe, cynkowane, galwanizowane, 

bezawaryjne. Opakowanie zawiera 

min.1000 zszywek.

op. 50

0,00 0,00

142. Zszywki

Zszywki do zszywacza o rozmiarze 26/6, 

stalowe, cynkowane, galwanizowane, 

bezawaryjne. Opakowanie zawiera 

min.1000 zszywek.

op. 60

0,00 0,00

143 Niszczarka 53l

Niszczarka:                                                          

automatyczny start/stop i funkcja cofania, 

- szerokość wejścia minimum 270mm, 

- dioda informująca o gotowości do 

działania, 

- stopień tajności min. DIN3;

- możliwość jednorazowego zniszczenia 

min. 25 arkuszy A4/70g;

- wyjmowany pojemnik na ścinki min. 53 l;

- optyczny wskaźnik napełnienia kosza

- obudowa na kółkach; 

- specjalna szczelina do niszczenia płyt CD, 

- wymiary: 795mmx335mmx460mm±5%

szt. 2

0,00 0,00

0,00 0,00suma


