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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Nazwa i opis materiału 

Ilość 

jednostek 

miary 

Jednostka 

miary 

1 Zszywki metalowe 24/6 (opak. 1000 szt.) 10 opak. 

2 

Długopis żelowy niebieski  (z wymiennym żelowym wkładem, metalowa końcówka o 

grubości 0,6 mm, gładka i równa linia pisania o grubości 0,3 mm (+/- 0,08 mm), 

długość linii pisania 550 m, obudowa przezroczysta z gumowym uchwytem)  

30 szt. 

3 

Długopis żelowy czarny  (z wymiennym żelowym wkładem, metalowa końcówka o 

grubości 0,6 mm, gładka i równa linia pisania o grubości 0,3 mm (+/- 0,08 mm), 

długość linii pisania 550 m, obudowa przezroczysta z gumowym uchwytem)  

15 szt. 

4 
Cienkopis z końcówką fibrową Stabilo point 88( grubość linii pisania 0,4 mm, kolor 

czarny, obudowa plastikowa)  
25 szt. 

5 
Zakładki indeksujące, samoprzylepne, przezroczyste, wąskie 12 x 43 mm, 4 x 35 szt. 

(kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski) w podajniku 
20 szt. 

6 
Długopis zwykły, wkład niebieski, tusz na bazie oleju (grubość linii pisania 0,33 mm, 

z zatyczką) 
50 szt. 

7 
Długopis zwykły, wkład czarny, tusz na bazie oleju (grubość linii pisania 0,33 mm, z 

zatyczką) 
25 szt. 

8 
Papier kserograficzny (format A4, gramatura 80 g/m2, białość 161 CIE, ryza 500 

arkuszy) 
500 ryza 

9 Tusz do pieczątek (kolor czerwony, pojemność 25-30 ml) 10 szt. 

10 
Zakreślacz fluorescencyjny (kolor żółty, końcówka ścięta, grubość linii pisania 1 - 5 

mm, długość linii pisania min. 200 m) 
10 szt. 

11 
Zakreślacz fluorescencyjny (kolor pomarańczowy, końcówka ścięta, grubość linii 

pisania 1 - 5 mm, długość linii pisania min. 200 m) 
10 szt. 

12 
Zakreślacz fluorescencyjny (kolor zielony, końcówka ścięta, grubość linii pisania 1 - 

5 mm, długość linii pisania min. 200 m) 
20 szt. 

13 
Marker permanentny (kolor czarny, okrągła końcówka, wodoodporny, światłotrwały, 

grubość linii pisania 1 mm, długość linii pisania min. 800 m) 
20 szt. 

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

100 karteczek, pakowane w folię) 
100 szt. 

15 

Zszywacz biurowy (zszywa do 30 kartek, na zszywki 24/6 i 26/6, wykonany z 

tworzywa sztucznego z metalowymi częściami mechanicznymi, zintegrowany 

rozszywacz) 

5 szt. 

16 Koperta B-5 (samoklejąca z paskiem, biała) 1000 szt. 

17 Koperta C-5 (samoklejąca z paskiem, biała) 5000 szt. 

18 Koperta C-4 (samoklejąca z paskiem, biała) 1000 szt. 

19 Koperta C-4 RBD (samoklejąca z paskiem, biała) 250 szt. 

20 Koperta C-6 (samoklejąca z paskiem biała) 10000 szt. 

21 Gumka do mazania "chlebowa" FACTIS (wymiary 55,5 x 21,5 x 13,5 mm) 10 szt. 

22 Nożyczki biurowe (ze stali nierdzewnej, 20 - 22 cm) 10 szt. 

23 
Kostka kubikowa w plastikowym pojemniku (nieklejona, kolorowa, wymiary 85 x 85 

x 80 mm) 
10 szt. 



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

25 

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

z okienkiem do podglądu, antypoślizgowa podstawka, dziurkuje jednorazowo do 30 

kartek) 

5 szt. 

26 

Teczka kartonowa kolorowa z zamknięciem na gumkę (na dokumenty formatu A4 z 

kartonu jednostronnie powlekanego o gramaturze 300 g/m2, z trzema zakładkami 

wewnętrznymi) 

30 szt. 

27 

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

wiązania, trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem, 

górna i dolna 75 mm) 

500 szt. 

28 

Segregator (kolor zielony, format A4, szerokość grzbietu 75 mm, dźwignia z 

dociskaczem, wymienna, obustronna etykieta, wzmocniony otwór na palec, oklejony 

na zewnątrz folią polipropylenową, od wewnątrz wyklejką papierową, na dolnych 

krawędziach metalowe okłucia) 

50 szt. 

29 Spinacze metalowe okrągłe (rozmiar 33 mm, opak. 100 szt.) 20 opak. 

30 Spinacze metalowe okrągłe (rozmiar 28 mm, opak. 100 szt.) 20 opak. 

31 Linijka (z przezroczystego polistyrenu, 30 cm) 5 szt. 

32 Klipy do papieru (rozmiar 25 mm, opakowanie 12 szt.) 10 opak. 

33 Klipy do papieru (rozmiar 41 mm, opakowanie 12 szt.) 10 opak. 

34 Pinezki metalowe srebne (opakowanie 50 szt.) 5 opak. 

35 
Taśma klejąca biurowa (samoprzylepna, przezroczysta 19 mm, długość nie mniej niż 

20 m) 
20 szt. 

36 Toner do HP LaserJet Pro M 402dn  20 szt. 

37 Toner do HP LaserJet Pro M 402dn - oryginał 5 szt. 

38 Toner do HP LaserJet Pro M 404 dn - oryginał 20 szt. 

39 Toner do HP LaserJet P 1606 dn 8 szt. 

40 Toner do Lexmark E 350D 2 szt. 

41 Toner do Lexmark E 460 dn 2 szt.  

42 Toner do Lexmark T654dn 1 szt. 

43 Toner do HP LaserJet P 1102 3 szt. 

44 Toner do HP LaserJet Pro MFP-M426m 2 szt. 

45 Tusz do HP OfficeJet Pro 8100 czarny 2 szt. 

46 Tusz do HP OfficeJet Pro 8100 niebieski 2 szt. 

47 Tusz do HP OfficeJet Pro 8100 żółty 2 szt. 

48 Tusz do HP OfficeJet Pro 8100 purpurowy 2 szt. 

 


