
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 13 z dnia 10.08.2017r.

Lp. Przedmiot zamówienia  Opis J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł

Wartość netto w 

zł 

1. Spinacze biurowe

spinacze biurowe galwanizowane posiadajace wygięte noski ułatwiające spinanie 

dokumentów, okrągłe 28 mm, kolorowe, opakowanie zawiera 100 sztuk opak. 20

2. Długopisy

wentylowana skuwka i końcówka -transparentny korpus w kolorze tuszu -średnia końcówka 1,0 

mm -szerokość linii pisania 0.4 mm -długość linii pisania 2 000 m szt. 50

3.

Długopis żelowy, obudowa przezroczysta, nieblaknący tusz żelowy, wymienny wkład, gładka i 

ciągła linia pisania, kolor niebieski szt. 20

4. Skoroszyty

A4 skoroszty twarde nie zawieszane do segregantora, przednia okładka przezroczysta, tylna 

kolorowa, wykonane ze sztywnego PCV wyposażona w papierowy pasek do opisu szt 50

5. Skoroszyty

A4 skoroszyty twarde zawieszane do segregatora, przednia okałdka przezroczysta, tylna 

kolorowa wykonana ze szytwnego PCV wyposazona z papierowy pasek do opisu, zaokrąglone 

rogi obu okładek, pakowane po 10 sztuk, kolor ciemnozielony szt 50

6. Zakreślacz

fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, duża 

odporność na wysychanie, grubość linii- 2-5 mm, kolor zółty i zielony szt. 10

7.

Markery do tablicy 

suchościeralnej 

z tuszem na bazie spirytusu, odporny na wysychanie, grubośc linii pisania: 2 mm,pakowane po 

10 sztuk, w każdym opakowaniu 4 kolory: czerwony, niebieski, zielony  i czarny opak. 2

8. Markery do flipchartów

łatwościeralne, szybkoschnący tusz na bazie alkoholu, który nie pozostawia trwałych śladów, 

okrągła końcówka, grubość linii pisania 1,9 mm, 4 sztuki w komplecie, kolory: czerwony, opak. 4

9. Segregatory szerokie

 75 mm z szerokim grzbietem, wykonany z tektury pokrytej folią, grubość kartonu: 1290g/m2, 

dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, kolor siwy, żółty, niebieski szt. 10

10. Segregatory wąskie

 50 mmm z wąskim grzbietem, wykonany z tektury pokrytej folią, grubość kartonu: 1290g/m2, 

dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, kolor żółty, czarny, niebieski szt 5

11. Cienkopisy

plastikowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, szerokość linii pisania- 0,4 

mm, opakowanie zawierające 10 sztuk opak. 2

12. Karteczki samoprzylepne

karteczki samoprzylepne w żółtym kolorze bardzo dobrze klejące, rozmiar 76x76mm, bloczek 

100 sztuk bl. 10

13.

karteczki samoprzylepne w żółtym kolorze bardzo dobrze klejące, rozmiar 40x50mm, bloczek 

100 sztuk
bl. 10

14.

Kostka biurowa kolor 

nieklejona

kostka zawierajaca nieklejone karteczki,możliwość wykorzystania jako samodzielny bloczek lub 

uzupełnienie pojemnika, pakowana w folię, wymiary produktu 83x83x75 m, wróżnych kolorach bl. 10

15. Gumka do ścierania
gumka ołówkowa, doskonale wyciera przy tym struktury papieru, atestowana

szt. 6



16. Taśma klejąca
idealnie przezroczysta tasma klejąca, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem 

akrylowym szt. 20

17. Notesy blok A5 w kratkę(ilość kartek 100) szt. 15

18. Ołówki Ołówek zwykły HB szt. 10

19. Ołówek automatyczny- grafit 0,5 szt. 4

20. Temperówka wykonanana z aluminium do kredek i ołowków, pojedyncza szt. 5
21. Klej biurowy Klej biurowy do papieru w sztyfcie bezbarwny, minimum 20 ml szt. 6

22.

Taśma klejąca 

dwustronna Taśma klejąca dwustronna, przezroczysta do papieru, folii, rozmiar 12x6,3 m szt. 2

23. Teczki z gumka A4

wykonana z tektury o gramaturze 380 g/m2; format A4; szerokość do 20 mm, jednostronnie 

bartwiona i lakierowana z zewnętrznej strony; gumka w kolorze teczki szt. 30

24. Nożyczki Nożyczki biurowe wykonane ze stali nierdzewnej,  ostrze o długości min. 7 cm. szt. 4

25.

Przekładki  kartonowe z 

laminowanymi indeksami

Przekładki do segregatora A4, wykonane z kartonu. Posiadają przednią stronę opisową i 

laminowane indeksy. Ułatwiają segregację dokumentów. Posiadają wzmocnienie perforacji

numeryczne: od 1 do 12 (4 opakowania) oraz literowe (4 opakowania). Przekładki mają 

wystawać po włożeniu do segregatora conajmniej kilka centymetrów. opak. 3

26. Korektor w taśmie

 Sprytna taśma korygująca o szerokości 4,2 mm i długości 9 m;  natychmiastowy

efekt; wygodna taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników;  odporna na światło; 

idealnie nadaje się do ksero.
szt. 10

27. Podajniki do taśm

  Biurkowy podajnik do taśm biurowych o nowoczesnym wyglądzie.Obciążona podstawa i paski 

z gumy antypoślizgowej zapobiegają przesuwaniu się podajnika po powierzchni biurka

szt. 2

28. Zszywki biurowe 24/6 Zszywki 24/ 6,  A'1000 opak. 15

29. Zszywki biurowe zszywki 23/10 opak. 10

30. Klipy biurowe 15 mm
  wysoka trwałość, potrójny proces galwanizacji,.  kolor: czarny,  pakowane po 12 sztuk w 

pudełku opak. 3

31. Klipy biurowe 19 mm

  wysoka trwałość, potrójny proces galwanizacji,.  kolor: czarny,  pakowane po 12 sztuk w 

pudełku

opak. 2

32. Klipy biurowe 32 mm

  wysoka trwałość, potrójny proces galwanizacji,.  kolor: czarny,  pakowane po 12 sztuk w 

pudełku

opak. 2



33. Papier ksero A4 

80g bezpyłowym.Jego zastosowanie jest uniwersalne. Gramatura: 80g/m2,  Format: A4. Ilość: 

ryza - 500 arkuszy, białość CIE: 153

ryza 80

34. Długopis wymazywalny 

Długopis wymazywalny z wymiennym wkładem, wymazywanie za pomocą gumki na końcu 

długopisu,tusz znika także po podgrzaniu kartki,długość pisania: 210 m, grubość linii 0,5 mm, 

tusz wodoodporny
szt. 20

35.

Wkłady do długopisów 

wymazywalnych

bardzo dobrej jakości wkłady do długopisów wymazywalnych, długośc pisania: 210m, 

grubość linii 0,5 mm
szt. 25

36. Koszulki krystaliczne

koszulki krystaliczne, miękka obwoluta, wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej 

(50um),przeznaczona na dokumenty w formacie A4,otwarta na górze, przezroczysta, 

antyelektrostatyczna, specjalny wzmocniony brzeg obwoluty, pasek z multiperforacją, 

dziurkowanie: 11,wymiary zewnętrzne koszulki: A4 (230x305mm),100 sztuk w opakowaniu opak. 35

37.

Wizytownik obrotowy 

kartoteka  na 400 

wizytówek 

Kartoteka obrotowa na wizytówki, z wysokojakościowego tworzywa sztucznego o 

ekskluzywnym wzornictwie, 200 kieszonek o formacie 72 x 104 mm, do obustronnego użytku, 

dla 400 wizytówek, alfabetyczny 25-cio częściowe przekładki od A-Z, uzupełnienie kieszonek 

poprzez ich łatwe wyjęcie i włożenie, rozmiar: 21,5 x 12,0 x 18,5 cm szt. 1

Papier laserowy kremowy

Papier w kolorze kremowym w gramaturze160 g/m2 w formacie A4 – ryza 250 arkuszy. 

Wysokiej jakości, kolorowy papier, bezdrzewny, barwiony w masie, o szerokim wachlarzu 

kolorystycznym w tym przypadku kremowy ryza 3

38. Papier laserowy biały papier ksero laser color - gęstość 160g/m²  w formacie A4 - ryza 250 arkuszy ryza 3

39. Tusz do stempli tusz do stempli w kolorze niebieskim szt. 4

40. Folia do laminatora grubość folii 2x125 mic, rozmiar 65x95 mm, ilośc sztuk w opakowaniu 100 opak. 2

41. Pinezki kolorowe do tablicy korkowej opak. 2

42. Wąsy skoroszytowe

Wykonane z metalu wąsy skoroszytowe, z wytrzymałą, plastikową podkładką. Do szybkiego 

spięcia i przechowywania dziurkowanych dokumentów.

 mechanizm skoroszytowy "wąsy" – wpinany,dziurkowanie: 60/80 mm,wymiary:150 x 38 mm, 

opakowanie: 25 sztuk,kolor zielony, czarny opak. 10



43.

Spray to tablic 

suchościeralnych

do szybkiego i dokładnego czyszczenia wszystkich tablic sucho ścieralnych,

dedykowany do szkół, uczelni, innych placówek dydaktycznych,czyści wszelkie markery do  

tablic suchościeralnych, 

 nie zawiera alkoholu, antystatyczny, przyjazny środowisku- ulega biodegradacji

szt. 1

44.

Gąbki do tablic 

suchościeralnych

gąbki magnetyczne do tablic suchościeralnych. Posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na 

przytwierdzanie do tablic magnetycznych.

 Wymiary: 105 x 51 x 20 mm,wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, spód wykończony 2 

mm warstwą filcu, która umożliwia łatwe usuwanie śladów markerów.

    Ergonomiczny kształt ułatwiający długotrwałe trzymanie w dłoni. Nie rysuje powierzchni 

tablicy. szt. 6

45.

Grafity do ołówków 

automatycznych 0,5 HB opak. 3

46. Skorowidz teleadresowy

OKŁADKA WYKONANA Z ELASTYCZNEGO KOLOROWEGO TWORZYWA , FORMAT 120 x 150 mm

GRZBIET - PODWÓJNA BIAŁA SPIRALA, ILOŚĆ KART 80, PAPIER TYPU OPTIC 90g. FOLIOWANE REGISTRY

szt. 1

47. Zawieszka zawieszka A4 plastikowa do wpięcia np. zbindowanych materiałów do segregatora szt. 20

48. Kartki do flipcharta wysokiej jakości wkłady do flipchartów, papier gładki, 50 kartek, wymiary: 100x65 cm opak. 2

49. Zszywki zszywki do zszywacza elektrycznego Leitz Elekctric e1 2500 szt., zszywanie do 10 kartek opak. 20

50. Spinacze biurowe

spinacze biurowe galwanizowane posiadajace wygięte noski ułatwiające spianie dokumentów, 

okrągłe 50 mm, kolorowe, opakowanie zawiera 100 sztuk opak. 20

51. Segregatory szerokie

 75 mm z szerokim grzbietem, wykonany z tektury pokrytej folią, grubość kartonu: 1290g/m2, 

dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, kolor ciemnozielony szt. 20

52. Segregatory wąskie

 50 mmm z wąskim grzbietem, wykonany z tektury pokrytej folią, grubość kartonu: 1290g/m2, 

dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, kolor ciemnozielony szt 15

53.

Koperty białe, 

samoklejące z paskiem A4 

(C4)

zamknięcie koperty z takim klejeniem odbywa się po przez ściągnięcie paska przykrywającego 

klej 50 szt. w opakowaniu opak. 2

54.

Koperty białe, 

samoklejące z paskiem A5 

(C5)

zamknięcie koperty z takim klejeniem odbywa się po przez ściągnięcie paska przykrywającego 

klej 50 szt. w opakowaniu opak. 3



55.

Koperty białe, 

samoklejące z paskiem DL  

z okienkiem

zamknięcie koperty z takim klejeniem odbywa się po przez ściągnięcie paska przykrywającego 

klej 50 szt. w opakowaniu opak. 2

56.

Koperty białe, 

samoklejące z paskiem DL 

bez okienka

zamknięcie koperty z takim klejeniem odbywa się po przez ściągnięcie paska przykrywającego 

klej 50 szt. w opakowaniu opak. 2

57. Pióro kulkowe UB

Pióro kulkowe UB-150 Uni, pióro kulkowe z tuszem pigmentowym, wodoodpornym i odpornym 

na blaknięcie; obudowa pióra posiada okienko umożliwiające kontrolę ilości tuszu;  zapewnia 

pisanie do ostatniej kropli tuszu z taką samą intensywnością koloru i grubością linii pisania; 

średnica kulki ok.. 0,5mm; grubość linii pisania ok. 0,3mm jednostka sprzedaży 1 sztuka
szt. 5

58. Koszulki poszerzone z klapką A4

koszulki poszerzone dla zwiększonej pojemności, mona groszkowa folia, z klapką. 5szt w 

opakowaniu opak. 4

59. Rozszywacz Rozszywacz nożycowy do zszywek 24/6 oraz 26/6 szt. 2

60.

Deska z klipem A4 

zamykana

    sztywna przednia i tylnia okładka wykonana z folii PVC, wyposażona w mocny mechanizm 

zaciskowy  na wewnętrznej stronie okładki kieszeń z folii przezroczystej miejsce na długopis

    format A4, kolor niebieski i czarny szt. 5

61.

Stojak z klipsem na 

karteczki stojaczek  z klamerką na notatki- różne kolory szt. 10

62. Płyty CD

Płyty CD w formacie CD+R wielokrotnego zapisu o pojemności 700 MB i prędkości zapisu 52x. 

Długość zapisu danych wynosi 80 minut natomiast wymiar płyty to 12 cm. W opakowaniu typu 

Cake znajduje się 25 płyt. opak. 3

63. Płtyt DVD Pojemność nośnika 4,7 GB, ilość sztuk w opakowaniu- 10 opak. 4

64.

Przekładki do 

segregatora Bantex 1/3 

A4, kartonowe, 

op.100szt. wykonane z wytrzymałego kolorowego kartonu

długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora

format 1/3 A4, wymiary 10,5 x 24 cm opak. 2



65.

Toner do Brother DCP-

L2500D

Fabrycznie nowa kaseta z tonerem czarnym odpowiednik kartridża Brother TN 

2320.Zamiennik Brother TN-2320 tonera Assima, wydajność do 2600 stron A4 przy 5% 

pokryciu. Ilość w opakowaniu - 1 szt. Gwarancja 2 lata od daty zakupu lub do 

wyczerpania się środka barwiącego.
opak. 4

66.

Zakładki indeksujące 

samoprzylepne transparentne,indeksujące,45x12 mm, 5x25szt opak. 20

Razem: 0

Sporządziła: Anna Cisak

Działdowo, dnia 09.08.2017 r.


