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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Nazwa i opis materiału 

Ilość 

jednostek 

miary 

Jednostka 

miary 

1 Tusz do pieczątek (kolor czerwony, pojemność 25-30 ml) 5 szt. 

2 
Poduszka do pieczątek (pudełko z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości, 

wymiary poduszki: 117 x 70 mm, nienasączona) 
5 szt. 

3 Klipy do papieru (rozmiar 32 mm, opakowanie 12 szt.) 2 opak. 

4 Koszulka na dokumenty z klapką boczną (format A4, groszkowa, opak. 10 szt.) 4 opak. 

5 Rozszywacz biurowy (metalowy z plastikowym uchwytem) 10 szt. 

6 Zszywacz biurowy (głębokość zszywania 55 mm, zszywa 30 kartek) 10 szt. 

7 

Dziurkacz biurowy (ergonomiczny uchwyt, pojemnik na ścinki, ogranicznik formatu z 

okienkiem do podglądu, antypoślizgowa podstawka, dziurkuje jednorazowo do 30 

kartek) 

10 szt. 

8 Brulion A4 w kratkę, oprawa twarda, 96 kartek, gramatura 60 g/m2 10 szt. 

9 Długopis zwykły, wkład niebieski (grubość linii pisania M 0,3-0,4 mm, z zatyczką) 50 szt. 

10 Skoroszyt (oczkowy, pełny, format A4, biały, gramatura 250 g/m2) 1000 szt. 

11 Skorowidz szyty, oprawa twarda 2/3, format A4, 96 kartek  5 szt. 

12 

Teczka kartonowa na dokumenty formatu A4 (gramatura 350g/m2, mocne wiązania, 

biała, trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem, górna i 

dolna 75 mm) 

1000 szt. 

13 

Teczka archiwalna (wiązana, z nadrukiem - zgodnym z instrukcją kancelaryjną, biały 

karton bezkwasowy, gramatura 300 g/m2, wymiary 320 x 230 x 50 mm) spełniająca 

wymagania określone w rozporządzeniu MKiDN z 20.10.2015 (Dz. U. z 2019 r. poz. 

246) - wymagany certyfikat 

1500 szt. 

14 
Karteczki samoprzylepne w bloczku (wymiary 76 x 76 mm, kolor żółty, w bloczku 

100 karteczek, pakowane w folię) 
50 szt. 

15 

Teczka do podpisu (z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem, kolor czarny, 

grzbiet harmonijkowy, przekładki wewnętrzne z białego kartonu, otwór w środku 

strony, 10 przekładek) 

10 szt. 

16 Linijka (z przezroczystego polistyrenu, 30 cm) 10 szt. 

17 Koperta C-6 (samoklejąca z paskiem biała) 8000 szt. 

18 Koperta C-5 (samoklejąca z paskiem, biała) 1000 szt. 

19 Koperta C-5 (samoklejąca z paskiem, brązowa) 3000 szt. 

20 Koperta C-4 (samoklejąca z paskiem, biała) 2000 szt. 

21 
Papier kserograficzny (format A3, gramatura 80 g/m2, białość 161 CIE, ryza 500 

arkuszy) 
5 ryza 

22 
Pojemnik na dokumenty ESSELTE (składany, z PCV, grzbiet szerokości 100 mm, dla 

dokumentów formatu A4, kolor: zielony, czarny, niebieski, czerwony) 
100 szt. 

23 Toner do HP LaserJet Pro M 404dn - oryginał  10 szt. 

24 Tusz do HP OfficeJet 202 Mobile printer (czarny) - oryginał 10 szt. 

25 Tusz do HP OfficeJet 202 Mobile printer (kolor) - oryginał 10 szt. 

 


