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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Zadanie nr 1. Artykuły biurowe CPV: 30190000-7 

L.P. Opis przedmiotu dostawy j.m. Ilość 

1. Antyrama A4 
szt. 20 

2. Antyrama A3 
szt. 10 

3. Akumulator R03 pojemność 1000mAh 
szt. 40 

4. Bateria A 23 ( MN21) szt. 10 

5. Bateria AG 10 szt. 10 

6. Bateria alkaliczna 6F22/9V 

 
szt. 80 

7. Bateria alkaliczna R-3 szt. 3 000 

8. Bateria alkaliczna R-6 
szt. 5 000 

9. Bateria alkaliczna R-14 
szt. 450 

10. Bateria alkaliczna R-20 
szt. 30 

11. Bateria alkaliczna R23 
szt. 20 

12. Bateria CR 123 
szt. 20 

13. Bateria CR 2032 
szt. 50 

14. Bateria LR44 srebrowa/AG13 
szt. 20 

15. Bibuła karbowana wym. 50 x 200cm, 

mix kolorów 
szt. 60 

16. Blok biurowy A4 w kratkę 100 kartek w niebieską kratkę 5x5mm miejsca 
opisowe /klejony po krótkim boku  

gramatura kartek: 70-80g/m²  
gramatura okładki: min. 100g/m² 

szt. 300 

17. Blok biurowy A5 w kratkę 100 kartek w niebieską kratkę 5x5mm miejsca 

opisowe /klejony po krótkim boku  
gramatura kartek: 70-80g/m²  

gramatura okładki: min. 100g/m² 

szt. 600 

18. Blok rysunkowy, format A4, 
kolor kartek biały, gramatura kartki min. 100 g/m², 

min. 20 kartek 

szt. 20 

19. Blok techniczny, format A4, 

kolor kartek biały, gramatura kartki 240g/m², 

min. 10 kartek  

szt. 15 

20. Blok techniczny, format A4, 

kolorowe kartki, gramatura kartki 220g/m², 

min. 10 kartek  szt. 15 
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21. Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami, 
format A4, gramatura min. 80 g/m², 

minimum 15 kartek szt. 15 

22. Breloczki do kluczy z etykietą 
szt. 400 

23. Cienkopis ze skuwką, obudowa wykonana z bio-plastkiu, posiadający 

ergonomiczny uchwyt z gumową obudową ułatwiający trzymanie i nie 
ślizganie się  cienkopisu w palcach, fibrowa końcówka w podłużnej, 

solidnej, metalowej oprawie, system cap off - zapewniający tusz odporny 
na wysychanie (, obudowa z elementami w kolorze tuszu, tusz na bazie 

wody, skuwka wentylowana przylegająca do nasady, cienkopis 
zaopatrzony w kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie,  grubość 

linii pisania: 0,4mm, kolor: czerwony, niebieski, zielony, czarny 

 

szt. 4 000 

24. Czajnik elektryczny metalowy o pojemności 1,7 litra, moc: 2000W, 

obudowa ze stali szlachetnej (nie plastikowa), wyposażony w duży, 

czytelny wodowskaz oraz filtr zatrzymujący kamień i osady wapnia, musi 
posiadać automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody oraz 

zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, podstawa obrotowa 
360 stopni, lampka kontrolna LED wskazująca włączony czajnik, 

podświetlany wskaźnik poziomu wody, płaskie dno (grzałka w płycie dna) 
minimalizująca osadzanie się kamienia na elementach grzewczych.  

szt. 100 

25. Chusteczki do czyszczenia ekranów monitorów komputerowych, 

nasączone preparatem antybakteryjnym (na wirusy i bakterie),  zawartość 
alkoholu-mniejsza niż 1%, nie powodujące uszkodzeń ekranów, nie 

pozostawiające smug na czyszczonej powierzchni, posiadające 

właściwości antystatyczne, wykonane z biodegradowalnego włókna, op. 
100 szt. 

szt. 30 

26. Cyfry samoprzylepne 0-9, wysokość cyfr 3 cm na arkuszu B5,  różne 
kolory op. minimum 6 arkuszy op. 20 

27. Datownik samotuszujący 4810, wysokość cyfr/liter 4mm, wersja daty ISO, 

POL, neutralny dla środowiska, oznaczenie CO2 minimum standard. 
szt. 100 

28. Clipboard tzw.  deska z klipsem, format A4, podkładka do pisania bez 

okładki zamykającej, wykonana z tektury o grubości minimum. 2mm, 

pokryta  PVC, metalowy zacisk sprężynowy spinający do 50 kartek o 
gramaturze 70gsm, wyposażona na dłuższym boku w  kieszonkę na 

długopis lub ołówek, możliwość zawieszenia podkładki za pomocą 
specjalnego oczka umieszczonego w zacisku, rozmiar: 230x350mm, 4 

kolory 

szt. 100 

29. Clipboard teczka, wykonana z  PP, format A4, z klipsem, podkładka do 
pisania z okładką, wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o 

grubości minimum 1,2mm, mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm, 

bigowany, szeroki grzbiet pozwalający na gromadzenie dużych ilości 
dokumentów,  mechanizm zaciskowy wyposażony w nakładki ochronne 

uniemożliwiające wysuwaniu się kartek, dodatkowo zaopatrzona w 
wysuwane oczko z otworem do zawieszania na ścianie jak również w 

trójkątną, wewnętrzną kieszeń z przezroczystej folii, rozmiar: 
230x320mm, 5 kolorów 

szt. 100 

30. Długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt 

ułatwiający pisanie, zapewniający wymianę wkładu na dowolny z grupy 
"Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie 

ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, wodoodporny, 

wyposażony w mocny klip ułatwiający wpięcie długopisu do kieszonki 
fartucha, długopis zaopatrzony w kod kreskowy umieszczony na każdym 

produkcie, kulka pisząca o średnicy: M, kolor: niebieski- dodatkowe 
wymogi** 

szt. 6 000 
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31. Długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt 
ułatwiający pisanie, łatwa wymiana wkładu na dowolny z grupy 

"Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie 
ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, wodoodporny, 

wyposażony w mocny i zintegrowany plastikowy klip ułatwiający wpięcie 

długopisu do kieszonki fartucha, długopis zaopatrzony w kod kreskowy 
umieszczony na każdym produkcie, kulka pisząca o średnicy: M, kolor: 

czerwony- dodatkowe wymogi** 

szt. 2 000 

32. Długopis automatyczny żelowy, z wymiennym wkładem, wyposażony w 

gumowaną rękojeść ułatwiającą pisanie, obudowa transparentna 

pozwalająca na  kontrolowanie stan tuszu w długopisie, rękojeść oraz 
profilowany klips w kolorze tuszu, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii 

pisania: 0,25mm, długość linii pisania 760m, kolor: niebieski, czerwony, 
zielony, czarny- dodatkowe wymogi** 

szt. 3 000 

33. Dziennik korespondencyjny, format A4, 96k., twarda oprawa, oklejona 

tworzywem skóropodobnym szt. 50 

34. Dziurkacz biurowy:  metalowy mechanizm oraz  obudowa, wymagany 
ogranicznik formatów A4/US/A5/A6/888 ,dziurkowanie do min. 25 kartek 

jednocześnie /na 2 dziurki /średnica dziurki: 5,5mm, odstęp pomiędzy 

dziurkami: 80mm, , różne kolory  
 

szt. 100 

35. Dziurkacz biurowy: metalowy mechanizm oraz obudowa, gumowa 
rękojeść, z ogranicznikiem formatów A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888, 

dziurkuje do min.  65 kartek jednocześnie., na 2 dziurki, średnica dziurki 
5,5mm, odstęp między dziurkami 80mm, , mechanizm dziurkujący 

umożliwiający zastosowanie mniejszej siły niż w przypadku klasycznego 

rozwiązania, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy, różne 
kolory 

szt. 20 

36. Etui na płyty CD i DVD format A4 na min. 240 sztuk 
szt. 10 

37. Etykiety na rolce do drukarki Elzab DT2x wym. etykiety 58 x 80 mm a' 

500 etykiet na rolce rol. 20 

38. Etykiety samoprzylepne, 70x35mm, prostokątne, białe, 100 ark.  w 

opakowaniu, samoprzylepne, odpowiednie do drukarek laserowych, 
atramentowych i kserokopiarek, liczba etykiet na arkuszu: 24, gramatura: 

front 70gsm, podkład 55gsm, białość: 150 CIE, QCT - Quatro Clean 
Technology - ochronne pole wzdłuż krawędzi etykiety, które zapobiega 

odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki. 

op. 20 

39. Foliopis wodoodporny, permanentny do pisania na szkle, folii, kliszy itp.. 8 
różnych kolorów, pozostawiony bez skuwki nie wysycha , bezzapachowy, 

szybkoschnący atrament, możliwość uzupełniania ( napełniania) tuszem  
symbol F ( 0,6 mm)- dodatkowe wymogi** 

szt. 5 000 

40. Foliopis wodoodporny, permanentny do pisania na szkle, folii, kliszy itp.. 8 

różnych kolorów, pozostawiony bez skuwki nie wysycha, bezzapachowy, 
szybkoschnący. atrament, możliwość uzupełniania ( napełniania) tuszem  

symbol M (0,8  - 1, 0 mm)- dodatkowe wymogi** 

szt. 2 000 

41. Grzbiet do bindownic 6mm op. 100szt.  
op. 4 

42. Grzbiet do bindownic 8mm op. 100szt.  
op. 4 

43. Grzbiet do bindownic 10mm op. 100szt. op. 4 
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44. Grzbiet do bindownic 12mm op. 100szt.  
op. 4 

45. Grzbiet do bindownic 14mm op. 100szt.  
op. 4 

46. Grzbiet do bindownic 16mm op. 100szt.  
op. 4 

47. Grzbiet do bindownic 20mm op. 100szt.  
op. 4 

48. Grzbiet do bindownic 25mm op. 50 szt.  
op. 4 

49. Gumka do wycierania ołówka, wykonana z  termoplastycznego kauczuku 
przeznaczona do wymazywania pisma ołówka lub kredki, nie powodująca 

brudzenia zmazywanej powierzchni oraz jej darcia, umieszczona w 

opakowaniu ochronnym, kolor biały, wymiary: 62x21x11mm 

szt. 300 

50. Gumki recepturki ( 60 % zawartości kauczuku) 1/2 obwodu(LFL) 20mm x 

grubość 1,0mm x szerokość 1,0mm x średnica (dia) 15 / 1 op. =  1 kg 
op. 30 

51. Gumki recepturki ( 60 % zawartości kauczuku) 1/2 obwodu(LFL) 20mm x 
grubość 1,0mm x szerokość 1,0mm x średnica (dia) 15 / 1 op. =  50gram 

± 76 szt./ op. 50 

52. Holder, wyposażony w odpinany klips, posiada wycięcie na palec 
ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki, wymiar zewnętrzny: 92x58 mm, 

wymiar kartonika: 87x54mm, pakowany indywidualnie w folię, w 
komplecie karta opisowa na nazwisko, wykonany z elastycznego 

polipropylenu odpornego na pęknięcia, doskonale chroniący również karty 
magnetyczne, karty zbliżeniowe, kolor transparentny 

szt. 1 000 

53. Kalka ołówkowa (fioletowa) jednostronnie powleczona masą barwiącą, 

masa barwiąca zawiera specjalny składnik woskowy zapewniający 
właściwości samoregenerujące oraz możliwość wielokrotnego użycia ilość 

wyraźnych kopii wykonanych jednocześnie: 8-10 szt. Ilość kopii z tego 

samego miejsca: min. 10 sztuk, gramatura: 28g/m² ± 2 okres 
przydatności do użytku: min. 12 miesięcy od daty produkcji ilość arkuszy: 

100,wymiary: 210x297mm. 

op. 5 

54. Klej biurowy w tubie nietoksyczny pojemność 50ml. 

szt. 150 

55. Klej biurowy w sztyfcie, bezrozpuszczalnikowy, brak PVP lub PVA, 

hermetyczny pojemnik ma zapobiegać wysychaniu kleju i tym samym 
wydłużyć czas użytkowania produktu, zabrudzone powierzchnie klejem 

można zmyć wodą,  kolor: biały, pojemność 40g 

szt. 250 

56. Klips metalowy do papieru 19mm w op. 12 szt. op. 1 000 

57. Klips metalowy do papieru 32mm w op. 12 szt. op. 800 

58. Klips do pudełek archiwizacyjnych, opakowanie 50 szt., wykonany z 
elastycznego ale trwałego plastiku, umożliwiające spięcie dokumentów o 

grubości min.. 8cm,  

długość wąsów: 10 cm, odległość między dziurkami: 8cm, typ  D-CLIP 

op. 400 

59. Komplet 4 markerów do białych tablic i flipchartów wraz z gąbką do 

ścierania, w plastikowym pojemniku, możliwość uzupełnienia tuszu za 
pomocą kartridża z płynnym tuszem - napełnienie przywraca pełną 

gotowość markerów do pracy, markery zakończone  okrągłą końcówką, 

marker nie może przebijać zapisanej kartki na flipcharcie, pisanie 
markerami po tablicy czy kartach nie może powodować tzw. "skrzypienia" 

produktu, musi być szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez 
dodatku ksylenu i toluenu, nie może zasychać pozostawiony bez skuwki, 

skuwka z klipem, elementy obudowy w kolorze tuszu, kod kreskowy 

umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania: 1-3 mm, mix 

kpl. 60 
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kolorów 

60. Korektor w płynie w buteleczce, w  nakrętce zamocowany pędzelek, 

konsystencja korektora płynna, ale nie wodnista – jedna warstwa 

korektora pozwala na pokrycie korygowanej powierzchnię, płyn 
korekcyjny winny być łatwy do nanoszenia na miejsce korygowane, 

szybko zasychający, pojemnik wyposażony w wewnętrzną kulkę 
ułatwiającą mieszanie produktu. 

pojemność: 20ml 

szt. 150 

61. Korektor Pen Roller w taśmie, z przezroczystą obudową w kształcie 
długopisu, wyposażony w system suchej i szybkiej korekty tekstu z 

mechanizmem chroniącym  taśmę przed uszkodzeniem, przerwaniem lub 
zabrudzeniem, elastyczna końcówka  ma zapewniać dokładne pokrycie 

powierzchni korygowanej, taśma korektora pozbawiona rozpuszczalników, 

wyposażony w mechanizm regulacji napięcia taśmy, kształt korektora 
winien zapewnić możliwość korekty w każdej linii korygowanej 

powierzchni oraz posiadać tzw. kieszonkowe rozwiązanie do korygowania 
kropek i linii. 

Długość taśmy: 6 m, szerokość: 5mm 

szt. 600 

62. Kostka papierowa kolorowa klejona, ekologiczne karteczki do 
wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie  do pojemnika 

biurowego 
kolor: mix 7 neonowych kolorów, foliowana jednostka sprzedaży 

wymiary karteczki:min.90 x 90 mm 

wysokość kostki: min. 90mm 
ilość karteczek: min. 800 ± 10% 

gramatura karteczek: 70g/m² 

szt. 800 

63. Koszulka na dokumenty A4 krystaliczna, wykonana z miękkiej folii 

polipropylenowej (gramatura folii 50µm),przeznaczona na dokumenty w 

formacie A4, otwarta na górze /przezroczysta, antyelektrostatyczna, ilość 
dziurek do wpięcia -11, rozmiar 230x305mm, op.100 sztuk w j.s. 

op. 1 200 

64. Koszulka na dokumenty A5, krystaliczna, miękka, wykonana z gładkiej 

ekologicznej folii polipropylenowej (100 µm), przeznaczona na dokumenty 
w formacie A5, otwarta na górze, przezroczysta, antyelektrostatyczna, 

specjalnie wzmocniony brzeg z paskiem z multiperforacją, op.-100 szt. w 
kartoniku. 

op. 400 

65. Koszulka A4 z klapką,  wykonana z miękkiej matowej folii 

polipropylenowej o grubości 100μm,  groszkowa, otwarcie z prawego 
boku, wzmocniony brzeg, wyposażona w boczną klapę zabezpieczająca 

przed wysuwaniem się dokumentów, przeznaczona na dokumenty w 
formacie A4, ilość dziurek do wpięcia: 11, rozmiar: 235x312mm, 10 sztuk 

w j.s., kolor transparentny 

op. 300 

66. Koszulka na katalogi, format A4, wykonana ze sztywnej, gładkiej 
ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 170μm, otwarta od góry 

oraz wyposażona w górną klapkę zabezpieczającą przed wypadaniem 

dokumentów, specjalnie wzmocniony brzeg, krystaliczna,  
antyelektrostatyczna, pojemność do 27mm, ilość dziurek do wpięcia: 11, 

rozmiar: 245x306mm, kolor transparentny, op.12szt 

op. 150 

67. Książka skarg i wniosków format A5, 96 stron, oprawa miękka szt. 40 

68. Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych, prywatnych ( do 

wyboru przez Zamawiającego) format A4, druk dwustronny, 32 kartki 
szt. 30 

69. Kubek biały PP jednorazowego użytku 200ml szt. 40 000 

70. Kubek bezbarwny PP jednorazowego użytku  500 ml szt. 1 000 

71. Kubek papierowy do napojów gorących jednorazowego użytku poj. 250ml szt. 1 000 

72. Lampka biurkowa metalowa (kolor chrom), 
- wyposażona w trzy elastyczne elementy, od podstawy regulowany 

metalowy trzon, regulowane metalowe ramię, regulowany klosz lampy, 

- wym. szer. 17 cm x wys. 53 cm, średnica klosza 10 cm 
- żarówka gwint E27, moc 25W 

- włącznik umieszczony na kablu zasilającym. 

szt. 40 

73. Linijka plastikowa z podziałką, długość 20 lub 30cm ( do wyboru przez 

Zamawiającego) 
szt. 80 
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74. Litery samoprzylepne A-Z , wysokość liter 3 cm, na arkuszu B5,  różne 
kolory op. minimum 6 arkuszy 

op. 30 

75. Magnesy do tablicy magnetycznej min. 10 mm max. 15 mm , opakowanie 

min.  a' 10 szt. 
op. 400 

76. Marker wodoodporny permanentny czarny ze ściętą końcówką do 

trwałego opisywania, końcówka 2-5mm, może pozostać bez skuwki i nie 
zaschnie, szybkoschnący  3-6 sec., możliwe napełnianie tuszem , 8 

kolorów, nieblaknący atrament - utrzymująca się trwałość koloru- 

wymagania dodatkowe** 

szt. 5 000 

77. Mechanizm skoroszytowy z metalową blaszką wykonany z ekologicznego 

PP op. a 25szt. 
op. 100 

78. Notes samoprzylepny, wymiary 76 x 76 mm, kolor żółty, karteczki 
przyklejające się do wszystkich powierzchni w tym trudnych porowatych, 

ilość karteczek: min. 350, gramatura: 74gsm, utrzymują się długo do 
przyklejonej powierzchni. 

szt. 600 

79. Nożyczki biurowe, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 

wyposażone w wytrzymałą rączkę z gumowym uchwytem" miękka 
rękojeść, uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 

samoprzylepnej, itp.  antyalergiczne wykończenie rączek, dostępne w 2 

kolorach czarno - niebieskie oraz w wersji transparentnej  
Rozmiar: min. 16,5 cm 

szt. 150 

80. Nożyczki biurowe tytanowe, czarno-szare, nożyczki biurowe z  tytanowymi 
ostrzami – pozostają ostre przez co najmniej 100 000 cięć, w trakcie 

cięcia do ostrza nic się nie przykleja (kawałki ciętego papieru, klej 

biurowy), 
rozmiar: 20cm 

szt. 100 

81. Niszczarka przybiurkowa 

niszczy jednorazowo minimum 12 kartek ( wymiary ścinków nie więsze niż 
4 x38mm, P-4/T-4/0-3, 

niszczenie dokumentów ze zszywkami, małymi spinaczami, płyty CD/DVD, 
szerokość szczeliny wejściowej 230 mm 

elektroniczny start-stop, funkcja cofania, 

wyjmowany kosz o pojemności co najmniej 27 litrów, 
osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt, 

bezpieczny czujnik SafeSense- zatrzymanie pracy noży w momencie 
dotknięcia szczeliny wejściowej ręką, 

funkcja cofania, automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu, 
zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem urządzenia. 

gwarancja 24 miesiące 

szt. 25 

82. Okładka do dyplomów A4, twarda okładka oklejona skórą ekologiczną, 
bez napisu, ozdobny złoty sznurek, bezbarwna zakładka wywnętrz 

okładki, faktura w 4 kolorach- bordo, granat, zielony, czarny. Wymiary 

305 x 220 mm 

szt. 10 

83. Okładka bezbarwna do bindownic A4 op. 100szt. op. 5 

84. Okładka skóropodobna do bindownic A4 op. 100szt.  op. 5 

85. Ołówek HB bez gumki. odporny na złamania grafit. Zapewniający gładkie 
pisanie, rysowanie i kreślenie. Wyposażony w antypoślizgową, miękką 

powierzchnię obudowy ułatwiającą pisanie. Obudowa w sześciu kolorach. 

szt. 400 

86. Ołówek 2 B. odporny na złamania grafit. Zapewniający gładkie pisanie, 
rysowanie i kreślenie. Wyposażony w antypoślizgową, miękką 

powierzchnię obudowy ułatwiającą pisanie. szt. 50 

87. Pamięć przenośna ( pendrive) pojemność  min. 8 GB  szt. 10 

88. Bakteriobójczy płyn, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, w 

szczególności wykonanych z wrażliwych na alkohol tworzyw sztucznych 

takich jak: ekrany LCD/PLASMA/OLED w tym ekrany dotykowe, obudowy 
smartfonów, tabletów, notebooków. Pojemność: min. 250ml. 

szt. 60 

89. Pinezki tablicowe dedykowane do tablic korkowych, mix kolorów,  1 op. op. 100 



Znak sprawy: EP/220/109/2017   7 

100 szt. 

90. Pisaki / 4 sztuki w komplecie w etui kolory: czarny, czerwony, niebieski, 

zielony / 
kpl. 100 

91. Pisak do podpisywania płyt CD/ DVD czarny, grubość linii pisania 0,3-0,4 
mm szt. 300 

92. Płyta DVD - R 4,7GB 120min  Verbatim*  
szt. 100 

93. Płyta CD -R  700 MB do nadruku termotransferowego, a' 50 Verbatim* 
opakowanie CAKE  op. 20 

94. Pojemnik biurowy, posiada usuwalne przegrody wewnętrzne dzielące 

przestrzeń na 2 lub 4 równe części, przeznaczony do umieszczania 
artykułów piśmiennych,  wykonany z przezroczystego polistyrenu 

odpornego na pęknięcia, średnica: 85mm , wysokość: 94mm ± 20mm szt. 50 

95. Pojemnik stojący na czasopisma, wykonany z odpornego na pęknięcia i 

odkształcenia polistyrenu , szerokość grzbietu: ok 80mm, pojemność: ok. 
750 kartek o gramaturze 80gsm i maksymalnym rozmiarze 24x32cm , 

wyposażony na grzbiecie  w uchwyt ułatwiający zdejmowanie z półki, 

niski próg do ł wyjmowania materiałów,. 
wymiary: 82x310x259mm, do wyboru min. 3 kolory 

szt. 50 

96. Półka na dokumenty na format A4, wykonana z trwałej mieszanki 

polistyrenu i polipropylenu dymna 
wymiary: 346 x 254 x 60mm 

szt. 400 

97. Przekładki kartonowe kolorowe A4, wykonane z kartonu o gramaturze 
170gsm, białe z kolorowymi, laminowanymi indeksami, ilość przekładek: 

10+1, pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym, indeks 

wykonany z ekologicznego polipropylenu o grubości 80μm, dziurkowanie: 
11, format: A4, rozmiar przekładki: 227x297mm 

op. 30 

98. Przekładki do segregatora alfabetyczne A-Z, wykonane z grubego białego 

kartonu 200g/m², kolorowe indeksy wzmocnione przez laminowanie, 
uniwersalna perforacja, op. a' 21 stron. 

op. 20 

99. Przekładki do segregatora, wykonana z kartonu o gramaturze 190g/m²  
pakowana jednostkowo w folię ochronną op. 100 szt. 

format: 1/3 A4 ,dziurkowanie: 4 do wpinania w pionie oraz w poziomie  
wymiary:  min. 235x105mm  

mix kolorów tworzą przekładki w kolorze: białym, różowym, niebieskim, 

zielonym 

op. 150 

100. Przybornik wielofunkcyjny na biurko, transparentny, 4 przegrody na 

akcesoria piszące, 1 przegroda na karteczki (76x76mm ), wykonany z 

przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia, wymiary 155 x 105 
x 101 mm 

szt. 50 

101. Pudełko do archiwum, wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o 

gramaturze min. 390gsm, produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5), typ fali: B, 
pojemność: do 1200 kartek o gramaturze 80gsm,wyposażony w  5 

otworów ułatwiających wkładanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych, 
możliwość stawiania pudełka na krótszym lub dłuższym boku, certyfikat 

FSC® lub równoważny certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę 

potwierdzający, iż pudełko do archiwum stanowiące przedmiot 
zamówienia pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanej gospodarki leśnej, 

format: A4, wymiary: 120x340x297mm, różne kolory 

szt. 2 000 

102. Pudełko do archiwum ( typu pudłobox), wykonane z szarej tektury, 
wymiary: 515x305x350mm, produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5) szt. 500 

103. Rolka termiczna do terminala Verifone VX-520 wym. 57mm x 20 m rol. 50 

104. Rolka termiczna do kasy fiskalnej 57mm/ 25m rol. 100 
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105. Rolka termiczna do kasy fiskalnej 57mm/ 30m rol. 100 

106. Rolka do kasy fiskalnej typu Posnet Thermal HS FV EJ  57mm x 100m 
rol. 30 

107. Rolka termiczna do drukarki Custom TG2480H, szerokość rolki 80mm x 
długość rolki 200 m, max średnica rolki 190 mm, średnica wewnętrzna 

gilzy 25 mm rol. 100 

108. Rozszywacz z blokadą szt. 50 

109. Segregator A4, wykonany z tektury, okleina z folii polipropylenowej, o 

strukturze płótna (100µm),  grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 
1290g/m² ,dźwignia z dociskaczem/pod mechanizmem dźwigniowym 

umieszczony jest numer kontrolny, wyposażony w listwę wzmacniającą, 

dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, szerokość grzbietu: 
75mm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 

285x320x75mm , różne kolory 

szt. 800 

110. Segregator A5, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią 

polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm), grubość 

kartonu: 2,1mm ,gramatura kartonu: 1290g/m² ,dźwignia z dociskaczem, 
pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, 

szerokość grzbietu: 75mm , 
wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa  

wymiary: 225x235x75mm , różne kolory 

szt. 300 

111. Segregator A4, wykonany z tektury, okleina z folii polipropylenowej, o 
strukturze płótna (100µm),  grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 

1290g/m² ,dźwignia z dociskaczem/pod mechanizmem dźwigniowym 
umieszczony jest numer kontrolny, wyposażony w listwę wzmacniającą, 

dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, szerokość grzbietu: 

50mm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 
50x320x285mm , różne kolory 

szt. 500 

112. Skoroszyt sztywny plastikowy A4, wykonany z PVC o grubości 150µm 

(przód) oraz 160µm tył, przód wykonany z przezroczystej folii, tył 
kolorowy 

dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, przystosowany do wpięcia do 
wszystkich segregatorów (europerforacja)                                                                                                                                                                      

wymiary: 235x310mm, pojemność 2cm (ok. 200 kartek),  

szt. 5 000 

113. Skorowidz A4 w twardej oprawie, szyty, kartki w kratkę z indeksem 
alfabetycznym, min. 200 kartek 

szt. 20 

114. Skorowidz wąski ½ A4 w twardej oprawie, kartki  w kratkę z indeksem 

alfabetycznym, min. 96 kartek 
szt. 10 

115. Spinacz biurowy trójkątny 25mm metalowy 100 sztuk w opakowaniu op. 2 500 

116. Spinacz biurowy 50mm metalowy100 sztuk w opakowaniu op. 1 500 

117. Spray do czyszczenia tablic magnetycznych, antystatyczny, nie zawiera 
alkoholu, ulega biodegradacji, pojemność 250ml. 

szt. 20 

118. Tablica korkowa w ramie drewnianej  80 x 60 cm szt. 10 

119. Tablica korkowa w ramie drewnianej  60 x 40 cm szt. 10 

120. Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 90 cm szt. 10 

121. Tablica suchościeralno - magnetyczna  60 x 45 , powierzchnia 

magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie 

smug i zabrudzeń , powierzchnia tablicy przeznaczona do bardzo częstego 
użytku /rama wykonana z anodowanego aluminium/, zestaw do montażu 

w komplecie  

szt. 20 

122. Tablica suchościeralno - magnetyczna 90 x 60,  powierzchnia 
magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie 

smug i zabrudzeń , powierzchnia tablicy przeznaczona do bardzo częstego 
użytku /rama wykonana z anodowanego aluminium/, zestaw do montażu 

w komplecie. 

szt. 30 

123. Tablica sucościeralna- magnetyczna  120 x 90, powierzchnia magnetyczna 
(lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie smug i 

zabrudzeń , powierzchnia tablicy przeznaczona do bardzo częstego użytku 

szt. 20 
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/rama wykonana z anodowanego aluminium/, zestaw do montażu w 
komplecie. 

124. Tacka papierowa jednorazowego użytku wym. 13 x 20 cm szt. 500 

125. Tasiemka bawełniana biała szerokość 10 mm długość 1 metr metrów 2 000 

126. Taśma klejąca szerokość 24mm, długość 20mb szt. 800 

127. Taśma pakowa uniwersalna, wodoodporna, dobrze przykleja się do 

powierzchni kartonów, natychmiastowo i silnie wiąże, łatwa w odwijaniu, 
klej typu hot-melt (kauczuk syntetyczny), szerokość: 50mm, długość: 

66m, grubość warstwy folii: 48μm, średnica gilzy 82mm. 

szt. 200 

128. Taśma do metkownicy 26mm x 16 mm , 700 etykiet na rolce, op. a" 5 
szt., kolorowa fluorestencyjna 

op. 100 

129. Taśma do metkownicy 30mm x 40 mm , 350 etykiet na rolce, op. a" 5 

szt., mix kolorów op. 50 

130. Taśma malarska 19mm/25m 
szt. 400 

131. Taśma malarska 48mm/25m 
szt. 200 

132. Taśma w kasecie do drukarki igłowej Epson ERC 28 czarna 
szt. 5 

133. Teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m² 

,pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku, 3 wewnętrzne skrzydła, 
zamykanie okrągłą pionową gumką chroniącą zawartość przed 

wysunięciem  
rozmiar: 232x320mm / kolor czerwony, granatowy, zielony, żółty/ 

szt. 2 500 

134. Teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m² , 

pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku , 3 wewnętrzne skrzydła, 
zamykanie okrągłą pionową gumką chroniącą zawartość przed 

wysunięciem. 
rozmiar: 232x320mm / tylko kolor jasnoniebieski/ 

szt. 50 000 

135. Teczka wiązana papierowa z kartonu biała, gramatura minimum 300g/m² 
szt. 10 000 

136. Teczka wiązana A4 plastikowa wykonana z folii PCV z przezroczystą  

przednią okładką, z trzema zakładkami zabezpieczającymi dokumenty, 

kolor - czerwony, żółty, niebieski, zielony 

szt. 600 

137. Teczka typu Protech 
szt. 100 

138. Teczka z rzepem PP, A4/4cm, 3-skrz., wykonana ze sztywnej, 

dwustronnie gładzonej tektury 2mm, oklejonej kolorowym papierem 

kredowym oraz bezbarwną folią PP o strukturze płótna, zamykana na 
rzepy, wewnątrz biała wyklejka, format A4+, szerokość grzbietu: 40mm, 

wymiary: 40x250x320mm, różne kolory 

szt. 300 

139. Teczka do podpisu w twardej oprawie A4 na min. 20 kart 
szt. 20 

140. Teczka do akt osobowych  A4 , okładka  PCV, sztywny brzeg, wyposażona 
w trzy kartonowe wkładki A,B,C, oraz 4 zapinki do wpinania akt, grubość 

grzbietu 35 mm 

szt. 400 

141. Temperówka metalowa, pojedyncza 
szt. 150 

142. Terminarz A5 jeden dzień na jednej stronie 
szt. 65 

143. Terminarz A4 jeden dzień na jednej stronie 
szt. 20 

144. Tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych, do znakowania papieru, 

110S, wodny z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek pojemność 
25ml., czarny, niebieski, czerwony 

szt. 400 

145. Wkład do długopisu, metalowy, w formacie ISO: X20, olejowy, 

wodoodporny, końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna 
szt. 1 000 
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na ścieranie, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, kulka 
pisząca o średnicy M, kolor niebieski, czerwony, pasujący do długopisów z 

pozycji nr 30 i 31, -wymagania dodatkowe ** 

146. Wkład do długopisu żelowego,  szybkoschnący atrament żelowy na bazie 
wody, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii pisania: 0,25mm, długość linii 

pisania 760m, , kolor niebieski, pasujący do długopisu z pozycji nr 32- 
dodatkowe wymagania** 

szt. 500 

147. Wycinaki kolorowe A4, opakowanie zawiera 10 kartek w różnych kolorach 
szt. 10 

148. Zakładki indeksujące, ilość zakładek w opakowaniu: 4x35 w rozmiarze 

11,9x43,1mm, wykonane z folii PP o grubości 63,5μm, nie mogą  
zasłaniać tekstu, muszą być wykonane w sposób taki, że jedna część jest 

przezroczysta druga część jest kolorowa , muszą umożliwiać po nich 

pisanie, wykorzystywane do wielokrotnego użytku czyli można je 
przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni, umieszczone w 

plastikowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie poszczególnych 
zakładek, mix 4 kolorów: czerwony, niebieski, żółty, zielony lub żółty, 

fioletowy, różowy, j. niebieski 

op. 505 

149. Zakreślacz ze ściętą końcówką, do zaznaczania tekstu na papierze, w 
książkach oraz na wydrukach, tusz w żywych i  intensywnych kolorach, 

możliwość uzupełnienia tuszu w zakreślaczu,  końcówka pisząca chroniona 
klipsem przed wysychaniem, części obudowy wykonane z 

nieprzepuszczalnego PP zapewniającego możliwość długiego 

przechowywania, 
grubość linii pisania: 1-5 mm, w 4 kolorach:  niebieski, zielony, 

pomarańczowy, żółty 

szt. 800 

150. Zeszyt A4 w twardej oprawie 96 kartkowy w kratkę 
szt. 400 

151. Zeszyt A5 miękka oprawa 60 kartek w kratkę 
szt. 600 

152. Zeszyt A5 miękka oprawa 80 kartek w kratkę 
szt. 600 

153. Zeszyt A5 twarda oprawa 96 kartek w kratkę 
szt. 500 

154. Zszywki 23/8, op.1000szt. 
op. 50 

155. Zszywki wykonane ze stali nierdzewnej pokryte miedzią 24/6, op.1000szt. 
op. 5 000 

156. Zszywki 23/13, op.1000 szt. 
op. 10 

157. Zszywki 23/10, op.1000 szt. 
op. 10 

158. Zszywki 23/6, op.1000 szt. 
op. 10 

159. Zszywacz, metalowy mechanizm i obudowa, wyposażony w  system "front 

loader" ułatwiający uzupełnianie zszywek z przodu, gumowa podstawa 
zabezpiecza przed przesuwaniem się zszywacza w trakcie zszywania, 

konieczność zszywa do min. 45 k., regulowana głębokość wsunięcia kartki 
od 6 do75mm, zszywa zszywkami 24/6, 24/8, 26/6, 26/8, pojemnik na 

100 zszywek, możliwość zszywania "na zewnątrz". 

szt. 120 

160. Zszywacz o metalowym korpusie, obudowa z wytrzymałego plastiku, 
dźwignią uchwytu pokryta gumą, wyposażony w pojemnik na 100 

zszywek oraz mechanizm szybkiego ładowania zszywek, wyposażony  w 
regulowaną prowadnicę  do papieru z zameczkiem oraz obracane 

kowadełko do tymczasowego zszywania (przypinania), przeciwpoślizgowe 

nóżki nie rysujące powierzchni przy zszywaniu,  możliwość ładowania 
zszywek od góry, zakres rozmiarowy zszywek - 23/6 ~ 23/13, możliwość 

zszywania do min. 100 kartek, wyposażony w regulowaną głębokość 
wsunięcia kartki do min. 60mm. 

szt. 28 
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161. Zwilżacz glicerynowy do palców, opakowanie zabezpieczone pokrywką 
przed wysychaniem, nietoksyczny na bazie gliceryny kosmetycznej, 

średnica opakowania min. 80 mm, pojemność 20 ml, średnica wypełnienia 
gliceryną min. 55 mm, nie może pozostawiać tłustych plam na 

wertowanych kartkach,  posiada atest PZH, podłoże antypoślizgowe, 

temperatura topnienia: 60 – 70 stopni C, wartość pH 7,5 - 8 przy 100g/l 
wody, gęstość: 1,1 - 1,15g/cm3                                                                                                                                                                                                         

szt. 66 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/rolkę/ 
opakowanie/komplet. 

 

 * płyty DVD oraz CD do zapisu termotransferowego tylko Verbatim- nagrywarki ( tzw. 
roboty) które są podłączone do poszczególnych urządzeń  tj. aparaty rtg oraz tomograf i 

rezonans magnetyczny odrzucają wszystkie typy innych płyt. 
 

** produkt wyprodukowany przez producenta posiadającego certyfikat ISO 12757-2 dla 

poz. 30, 31, 135, certyfikat ISO 9001 dla poz. 32, 146, test ISO 554 dla poz.39, 40, 76 
 

 
Zadanie nr 2 Materiały eksploatacyjne do drukarek Rimage Everest 2400,2000i oraz 

zestaw do DPI 4101 Disc Publisher Primera CPV: 30234000-8, CPV: 30192300-4  
L.P. Typ urządzenia Nazwa materiału eksploatacyjnego 

j.m. Ilość  

1. Rimage EVEREST 2400 Rimage Media Kit zestaw zawiera 1000 
płyt CD +2 taśmy transportowe 
bezbarwne + 1 taśma czarna lub 
równoważny – tj. zestaw zawierający 1000 
płyt CD i 2 taśmy transportowe bezbarwne 
i jedną taśmę czarną kompatybilny z 
urządzeniem Rimage EVEREST 2400 

kpl. 20 

2. Rimage 2000i Tusz czarny RB1 
szt 8 

Tusz kolor RC1 
szt 8 

Płyta CD do zapisu atramentowego typ 
Verbatim* 

szt. 6000 

3. 

DPI 4101 Disc Publisher Primera 

Wkład black Publisher Bravo seria 4100(XRP) szt. 8 

Wkład cyan Publisher Bravo seria 4100(XRP) szt. 8 

Wkład magenta Publisher Bravo seria 
4100(XRP) 

szt. 8 

Wkład yellow Publisher Bravo seria 4100(XRP) szt. 8 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę /  komplet. 

  

* płyta CD do zapisu atramentowego tylko Verbatim- nagrywarki ( tzw. roboty), które są 
podłączone do poszczególnych urządzeń  tj. aparaty rtg oraz tomograf i rezonans magnetyczny 

odrzucają wszystkie typy innych płyt. 
 

 
Dotyczy asortymentu objętego gwarancją: 

Gwarancja 24 miesiące na następujące produkty poz. 24 – czajnik, poz. 34, 35- dziurkacze, poz. 

72 lampka, poz. 81- niszczarka, poz. 110 – segregator A5 ( mechanizm) poz. 121, 122, 123 tablice 
magnetyczne, poz. 159 i 160 zszywacze. 

Gwarancja na 12 miesięcy poz. 87- pamięć przenośna. 
 
 


