
  Złącznik A do SWZ 

Rodzaj oraz przewidywane ilości dostawy materiałów biurowych i piśmienniczych w okresie 

obowiązywania umowy 

 KPP III.2611.1.2021  

L.p. Nazwa Materiału 

Szacowana wielkość dostawy 
w okresie obowiązywania 

umowy  
  

szt./opak./ark./ryza 

1 2 3 

1 
Album ofertowy - 20 koszulek, polipropylenowy, twarda okładka, z 

etykietą do opisu zawartości format A4, w różnych kolorach. 
15 szt. 

2 
Bateria alkaliczna AA LR6 - długa żywotność, zabezpieczona przed 

"wylewaniem się". 
380 szt. 

3 
Bateria alkaliczna AAA LR03 - długa żywotność, zabezpieczona przed 

"wylewaniem się". 
220 szt. 

4 
Bloczek karteczek - białe i kolorowe klejone, wymiary: 85mm x 85mm x 

40mm  
60 szt. 

5 
Bloczek karteczek - białe i kolorowe nieklejone, wymiary: 85mm x 

85mm x 40mm  
140 szt. 

6 
Bloczek samoprzylepny gładki - 100 karteczek  w jednym bloczku, kolor 

żółty, wymiary:  38 mm  x  51 mm, (opak. =3 bloczki) 
70 opak. 

7 
Bloczek samoprzylepny gładki - 100 karteczek w bloczku, kolor żółty, klej 

umieszczony na dłuższym boku, wymiary: 127 mm x 76 mm.  
60 szt. 

8 
Bloczek samoprzylepny gładki - 100 karteczek w bloczku, kolor żółty, klej 

umieszczony na dłuższym boku, wymiary: 51 mm x 76 mm. 
130 szt. 

9 
Bloczek samoprzylepny gładki - 100 karteczek w bloczku, neonowe, w 

różnych kolorach, wymiary: 76 mm x 76 mm. 
650 szt. 

10 
Bloczek samoprzylepny w linie - 100 karteczek w bloczku, kolor żółty, klej 

umieszczony na krótkim boku, wymiary: 101 mm  x 150 mm. 
45 szt. 

11 
Blok biurowy format A4 - 100 kartek w kratkę, okładka tylna z grubej 

tektury, klejony na krótkim boku. 
18 szt. 

12 
Blok biurowy format A5 - 100 kartek w kratkę, okładka tylna z grubej 

tektury, klejony na krótkim boku. 
50 szt. 

13 
Cienkopis - fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii 0,4 mm, 

wentylowana skuwka, tusz na bazie wody, mix kolorów. 
140 szt. 

14 

Cienkopis kulkowy - automatyczny, szybkoschnący, z wymiennym 

wkładem, grubość końcówki 0,5/0,7 mm, dostępny w kolorach, czarny, 

niebieski, czerwony. 

900 szt. 

15 
Datownik samotuszujący - Mały datownik na wkład nr 4810, wersja daty 

polska - dzień, miesiąc, rok, wyposażony w nasączoną tuszem poduszkę. 
20 szt. 

16 

Długopis automatyczny - na olejowy wkład wymienny, linia pisania ok. 

0,20 mm - 0,30 mm,  

z gumowym uchwytem, różne kolory. 

500 szt. 

17 Długopis jednorazowy - tusz na bazie oleju, dostępny w 4 kolorach. 100 szt. 

18 

Długopis na łańcuszku - z dociążoną podstawą, z długim łańcuszkiem 

umożliwiającym swobodne operowanie długopisem, z możliwością 

wymiany wkładu. 

15 szt. 

19 
Długopis na wkład wielkopojemnościowy - automatyczny z wymiennym 

wkładem, metalowa obudowa, kolor wkładu: niebieski. 
200 szt. 



20 

Długopis żelowy - na wkład wymienny typu GZ,  średnica kulki: 0,5 mm, 

dostępny w kolorach, posiadający skuwkę z klipsem czarny, czerwony, 

zielony, niebieski. 

650 szt. 

21 
Dyspenser lekki redukujący hałas do taśm PP, mocna obudowa 

metalowa, ergonomiczny uchwyt. 
10 szt. 

22 

Dziennik korespondencyjny A4 - Sztywna okładka tekturowa, oklejona 

tworzywem skóropodobnym. Do ewidencji korespondencji 

przychodzącej i wychodzącej, 96 kartek, kolor okładki: czarny, granatowy, 

bordowy. 

5 szt. 

23 

Dziurkacz, do 30 kartek - z pojemnikiem na ścinki, z listwą formatową, 

posiadający wskaźnik środka strony, mocny metalowy mechanizm i 

obudowa, antypoślizgowa podstawa, blokada ramienia. 

40 szt. 

24 

Dziurkacz, do 65 kartek - mocna metalowa obudowa, wyposażony w 

pojemnik na ścinki oraz mechanizm ograniczania formatu, 

antypoślizgowa podstawa. 

10 szt. 

25 

Etykiety samoprzylepne na arkuszu A4 - Uniwersalne etykiety 

samoprzylepne do drukarek atramentowych, laserowych oraz 

kserokopiarek, w różnych rozmiarach, z mocnym klejem zapobiegającym 

samoodklejeniu się etykiety, (opak=100 ark.) 

15 opak. 

26 

Flamaster - zwykły przeznaczony do pisania na papierze, odporny na 

wysychanie, z wentylowaną skuwką, dostępny w kolorach czarny, 

niebieski, czerwony, zielony. 

200 szt. 

27 
Folia do laminowania błyszcząca A4 - Grubość: 125 μm, antystatyczna, 

(opak. =100 szt.) 
8 opak. 

28 
Folia do laminowania błyszcząca A5 - Grubość: 125 μm, antystatyczna, 

(opak. =100 szt.) 
8 opak. 

29 
Folia Stretch ręczna - do owijania ręcznego, szerokość rolki 500 mm, o 

dużej rozciągliwości, transparentna/czarna, długość 300 m. 
8 szt. 

30 

Foliopis F (0,6 mm) - niezmywalny tusz, do pisania po gładkich 

powierzchniach, z zabezpieczeniem chroniącym przed wysychaniem w 

przypadku pozostawienia be skuwki,  nie rozmazujący się,  

wodoodporny, z oznaczeniem koloru na skuwce, dostępny w kolorach 

czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

180 szt. 

31 

Foliopis M (1 mm) -niezmywalny tusz, do pisania po gładkich 

powierzchniach, z zabezpieczeniem chroniącym przed wysychaniem w 

przypadku pozostawienia be skuwki,  nie rozmazujący się,  

wodoodporny, z oznaczeniem koloru na skuwce, dostępny w kolorach 

czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

260 szt. 

32 

Foliopis S (0,4 mm) - niezmywalny tusz, do pisania po gładkich 

powierzchniach, z zabezpieczeniem chroniącym przed wysychaniem w 

przypadku pozostawienia be skuwki,  nie rozmazujący się,  

wodoodporny, z oznaczeniem koloru na skuwce, dostępny w kolorach 

czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

260 szt. 

33 
Gąbka do tablic sucho ścieralnych - z warstwą magnetyczną pozwalającą 

na przyczepienie do tablicy, spód wykończony filcem. 
5 szt. 

34 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 10 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
9 opak. 

35 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 12 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
7 opak. 



36 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 14 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
4 opak. 

37 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 16 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
5 opak. 

38 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 18 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
2 opak. 

39 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 20 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
2 opak. 

40 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 22 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
1 opak. 

41 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 25 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 50 

szt.) 
2 opak. 

42 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 28 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 50 

szt.) 
6 opak. 

43 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 32 mm, PCV, z zatrzaskiem, różne 

kolory. (opak.= 50 szt.) 
2 opak. 

44 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 38 mm, PCV, z zatrzaskiem, różne 

kolory. (opak.= 50 szt.) 
2 opak. 

45 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 4,5 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
5 opak. 

46 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 45 mm, PCV, z zatrzaskiem, różne 

kolory. (opak.= 50 szt.) 
5 opak. 

47 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 51 mm, PCV, z zatrzaskiem, różne 

kolory. (opak.= 50 szt.) 
5 opak. 

48 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 6 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
2 opak. 

49 
Grzbiet do bindowania - rozmiar: 8 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.) 
7 opak. 

50 
Gumka do ścierania w długopisie - Automatyczna gumka do ścierania w  

obudowie z tworzywa sztucznego, do ścierania pisma ołówka, z klipsem. 
20 szt. 

51 
Gumka do ścierania w kostce - z papierową osłonką, do ścierania pisma 

ołówka, biała, miękka. 
50 szt. 

52 Gumki recepturki - 220 x 1,5 x 4 mm, (opak.= 1 kg) 160 opak. 

53 Igła groszówka - prosta, długość 80 mm, do prac archiwizacyjnych. 30 szt. 

54 

Klej biurowy w sztyfcie  - wysokiej jakości, nie marszczący papieru z 

wysoką siłą klejenia, do klejenia papieru, tektury, przezroczysty, 

nietoksyczny, zmywalny z większości powierzchni,  konstrukcja sztyftu 

zapobiegająca wypadaniu kleju oraz wysychaniu, waga 21g  

180 szt. 

55 
Klej szybkoschnący błyskawiczny  - do sklejania plastiku, metalu, gumy, 

szkła, bezbarwny, pojemność: 3 g 
16 szt. 

56 
Klips do papieru 15 mm - metalowe, odporne na odkształcenia. 

(opak.=12 szt.) 
6 opak. 

57 
Klips do papieru 19 mm - metalowe, odporne na odkształcenia. 

(opak.=12 szt.) 
45 opak. 

58 
Klips do papieru 25 mm - metalowe, odporne na odkształcenia.  

(opak.=12 szt.) 
54 opak. 

59 
Klips do papieru 32 mm - metalowe, odporne na odkształcenia. 

(opak.=12 szt.) 
15 opak. 

60 
Klips do papieru 41 mm - metalowe, odporne na odkształcenia.  

(opak.=12 szt.) 
39 opak. 



61 
Klips do papieru 51 mm - metalowe, odporne na odkształcenia.  

(opak.=12 szt.) 
30 opak. 

62 
Kołonotatnik A4 80  kartek - w kratkę, z otworami do segregatora, 

perforacja wzdłuż grzbietu ułatwiająca wyrwanie kartki, miękka oprawa. 
50 szt. 

63 
Kołonotatnik A5 80 kartek -  w kratkę, z otworami do segregatora, 

perforacja wzdłuż grzbietu ułatwiająca wyrwanie kartki, miękka oprawa. 
45 szt. 

64 
Koperta A5 na suwak - koperta wykonana polipropylenu, bezbarwne i 

kolorowe, zamykana na zamek strunowy. 
10 szt. 

65 Koperta B4 HK RBD - Biała, trójwymiarowa, samoklejąca z paskiem. 1000 szt. 

66 Koperta bąbelkowa C13 150 x 215 mm - Samoklejąca z paskiem 210 szt. 

67 Koperta bąbelkowa G17 240 x 340 mm - Samoklejąca z paskiem 120 szt. 

68 Koperta bąbelkowa H18 270 x 360 mm - Samoklejąca z paskiem 215 szt. 

69 Koperta bąbelkowa K20 370 x 480 mm - Samoklejąca z paskiem 2000 szt. 

70 Koperta bezpieczna B4 - Wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej 20 szt. 

71 Koperta bezpieczna B5 - Wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej 10 szt. 

72 Koperta bezpieczna C3 - Wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej 150 szt. 

73 Koperta C3 HK - Brązowa, samoklejąca z paskiem. 500 szt. 

74 
Koperta C4 HK z poddrukiem uniemożliwiającym prześwitywanie - Biała, 

samoklejąca z paskiem. 
2000 szt. 

75 
Koperta C5 HK z poddrukiem uniemożliwiającym prześwitywanie - Biała, 

samoklejące z paskiem. 
13000 szt. 

76 
Koperta C6 HK z poddrukiem uniemożliwiającym prześwitywanie - Biała,  

samoklejąca z paskiem. 
7000 szt. 

77 

Koperta DL 110 x 220 mm HK z poddrukiem uniemożliwiający 

prześwitywanie - Biała, samoklejąca 

z paskiem. 

2000 szt. 

78 Koperta E4 HK - Zwykła Brązowa, samoklejąca z paskiem. 1000 szt. 

79 Koperta E4 HK RBD - Brązowa, samoklejąca z paskiem. 750 szt. 

80 
Koperta L-DS - 220 - Biała, trójwymiarowa, samoklejąca z paskiem. 

Rozszerzalność 40 mm 
1000 szt. 

81 

Korektor  w taśmie - z przezroczystą obudową umożliwiającą kontrolę 

zużycia taśmy, dobrze kryjący korygowaną treść,  nie zrywający taśmy 

kryjącej, długość taśmy min. 12 m. 

140 szt. 

82 

Korektor  w taśmie wąski - z przezroczystą obudową umożliwiającą 

kontrolę zużycia taśmy, dobrze kryjący korygowaną treść, nie zrywający 

taśmy kryjącej, szerokość taśmy max 5 mm, długość taśmy min. 5 m 

70 szt. 

83 

Korektor w długopisie  - Korektor w kształcie pióra z metalową nie 

zacinająca się końcówką, szybkoschnący, przezroczysta nasadka 

zabezpiecza płyn korygujący przed wysychaniem, grubość linii pisania 2 

mm, poj. 7 ml. 

55 szt. 

84 

Koszulka groszkowa z klapką A4 - wykonana z folii, z boczną klapką, 110 

μm, wymiary koszulki pozwalające swobodne przechowywanie kilku 

dokumentów formatu A4 

- bez ich odkształcania. (opak.=10 szt.) 

400 opak. 

85 
Koszulka krystaliczna A4 - wykonana z gładkiej folii, transparentna, 

antystatyczna, rozcięta na górze, 50 μm (opak.=100 szt.) 
200 opak. 

86 
Koszulka krystaliczna A5 - Wykonana z gładkiej folii 50 μm, rozcięta na 

górze. (opak.=100 szt.) 
10 opak. 



87 

Koszulka na katalogi - wpinana do segregatora, wykonana z mocnej folii 

PVC, zamykana górna klapka, z poszerzanym harmonijkowym brzegiem 

mieszczącym do 200 kartek. 

700 szt. 

88 
Książka doręczeń przesyłek miejscowych - Format A5, 100 kart, oprawa 

sztywna. 
4 szt. 

89 

Księga kancelaryjna - Format A4, 96 - 100 kart, do korespondencji 

wychodzącej i przychodzącej, oprawa sztywna skóropodobna, na 

okładce tłoczony tytuł. 

5 szt. 

90 Linijka plastikowa 20 cm - transparentna. 30 szt. 

91 Linijka plastikowa 30 cm - transparentna. 15 szt. 

92 Linijka plastikowa 50 cm - transparentna. 5 szt. 

93 
Listwy zaciskające do oprawy - zaokrąglona krawędź, rozmiar 10 mm, 

różne kolory, (opak.= 50 szt.) 
15 opak. 

94 
Listwy zaciskające do oprawy - zaokrąglona krawędź, rozmiar 3 mm, 

różne kolory, (opak.= 50 szt.) 
4 opak. 

95 
Listwy zaciskające do oprawy - zaokrąglona krawędź, rozmiar 6 mm, 

różne kolory, (opak.= 50 szt.) 
15 opak. 

96 
Lupa - Średnica 90 mm  o powiększeniu 2x z dodatkową soczewką 

umożliwiającą uzyskanie powiększenia 4x.  
6 szt. 

97 
Magnesy do tablicy - okrągłe, spłaszczone, super strong, różne kolory, 

średnica 20 mm.  
64 szt. 

98 

Marker do tablic suchościeralnych - okrągła końcówka, tusz na bazie 

alkoholu, który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy; kolory: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony. Grubość linii pisania 1,9 mm - 2,2 mm.  

10 szt. 

99 

Marker olejowy - Przeznaczony do pisania po wszystkich materiałach. 

Intensywny nieblaknący lakier. Końcówka 2,5 mm. Aluminiowa 

obudowa, różne kolory. 

15 szt. 

100 

Marker permanentny - okrągła końcówka, grubość linii pisania  1,5 mm, 

do pisania po metalu, plastiku, szkle, gumie, drewnie, aluminiowa 

obudowa, różne kolory. 

100 szt. 

101 

Marker permanentny - okrągła końcówka, grubość linii pisania 0,7 mm - 

1 mm, do pisania po metalu, plastiku, szkle, gumie, drewnie, aluminiowa 

obudowa, różne kolory. 

180 szt. 

102 

Mechanizm ściągający z uchwytem na identyfikator - mocowanie do 

odzieży w postaci metalowego klipsu zapinającego (karabińczyk), 

długość linki 70 cm - 80 cm. 

40 szt. 

103 
Naboje atramentowe do pióra długie pasujące do piór "Parker" - kolory: 

niebieski, czarny. 
24 szt. 

104 Naboje atramentowe do pióra krótkie - kolory: niebieski, czarny. 30 szt. 

105 
Nici lniane - końcówka nici nie rozwarstwaiająca się, nabłyszczane, białe, 

udźwig  13,5 kg, siła zrywająca: 17,5 kg/Nm, długość min. 120 m. 
350 szt. 

106 
Nożyczki metalowe - w całości wykonane ze stali nierdzewnej, rozmiar: 

200 mm 
40 szt. 

107 
Nożyczki z uchwytem gumowo - plastikowym - ostrze tnące z 

nierdzewnej stali, rozmiar: 160 mm - 165 mm. 
20 szt. 

108 

Nóż biurowy 18 mm - wysuwane łamane i wymienne ostrze, metalowa 

prowadnica,  

z blokadą unieruchamiającą ostrze. 

15 szt. 



109 
Nóż do kopert - zakończony drewnianą rączką, ostrze ze stali 

nierdzewnej, długość ostrza 165 mm. 
5 szt. 

110 
Obwoluty zgrzewane w L A4 - bezbarwne, wykonana z folii PVC o 

grubości 150 μm, rozcięta na górze i wzdłuż brzegu. 
500 szt. 

111 
Okładka do bindowania (folia) A4 - przezroczysta folia do oprawy 

dokumentów, grubość folii 200 μm, bezbarwna, (opak.= 100 szt.) 
10 opak. 

112 

Okładka do bindowania (karton błyszczący) A4 - błyszczący karton do 

oprawy dokumentów, laminowany folią, gramatura 250 g/m2, różne 

kolory, (opak.= 100 szt.)  

10 opak. 

113 
Okładka do bindowania (karton skóropodobny) A4 - karton do 

bindowania o fakturze skóry, różne kolory, (opak.= 100 szt.) 
10 opak. 

114 
Ołówek automatyczny - na grafit 0,5/0,7 mm, z gumowym uchwytem, z 

systemem pozwalającym wykorzystać niemal 100 % grafitu. 
70 szt. 

115 
Ołówek zwykły - łatwy do temperowania, zakończony gumką do 

ścierania, twardość HB. 
180 szt. 

116 
Ostrze wymienne do noża - łamane, nie pękające podczas pracy, 

pasujące do noża z poz. 122 (opak.= 10 szt.) 
20 opak. 

117 
Papier ksero 120 g/m2 A3 - przeznaczony  do wszystkich działań 

biurowych, białość min. CIE 168, (ryza 250 ark.) 
10 ryz 

118 
Papier ksero 120 g/m2 A4 - przeznaczony  do wszystkich działań 

biurowych (ryza 250 ark.) 
15 ryz 

119 
Papier ksero 160 g/m2 A4 - przeznaczony  do wszystkich działań 

biurowych, (ryza 250 ark.) 
20 ryz 

120 
Papier ksero 220 g/m2 A4 - przeznaczony  do wszystkich działań 

biurowych, (ryza 250 ark.) 
5 ryz 

121 
Papier ksero 80 g/m2 A3 - przeznaczony  do wszystkich działań 

biurowych, białość min. CIE 161, (ryza 500 ark.) 
20 ryz 

122 
Papier ksero 80 g/m2 A4 - Klasa A,  przeznaczony  do wszystkich działań 

biurowych, białość min. CIE 166, (ryza 500 ark.) 
5000 ryz 

123 
Papier ksero 80 g/m2 A4 kolorowy - barwiony w masie, różne kolory, 

(ryza 500 ark.) 
65 ryz 

124 
Papier ksero 90 g/m2 A4 -  Klasa A, przeznaczony  do wszystkich działań 

biurowych, białość min. CIE 166, (ryza 500 ark.) 
220 ryz 

125 
Papier pakowy gładki - wymiary: 105 x 126 cm, gramatura 70 g/m2. 

ROLOWANY po 100 arkuszy. 
6000 ark. 

126 
Pianka do czyszczenia obudowy komputera - Antystatyczna, pojemność 

400 ml. 
50 szt. 

127 
Pinezki kolorowe - w kształcie beczułek, przeznaczone do tablic 

korkowych, (opak.= 50 szt.) 
20 opak. 

128 

Plomby plastikowe - do zamykania saszetek, toreb - wykonana z plastiku, 

nie wymagająca do zdjęcia narzędzia tnącego, grot trójkątny, (opak.= 250 

szt.) 

30 opak. 

129 
Płyn do czyszczenia ekranów monitorów Do czyszczenia ekranów i 

monitorów LCD, antystatyczna, pojemność 250 ml. 
5 szt. 

130 

Płyn do tablic sucho ścieralnych - antystatyczny, bez alkoholu, 

pojemność 250 ml. Z rozpylaczem, przeznaczony do czyszczenia białych 

tablic. 

4 szt. 

131 
Podajnik do taśmy biurowej - dociążony, z gilotynką, przeznaczony do 

taśm o szerokości 19 - 24 mm, antypoślizgowy spód. 
25 szt. 



132 

Podkład na biurko - z zabezpieczeniem zapobiegającym "ślizganiu się", 

pokryta odchylaną zakładką z krystalicznej folii, rozcięty z trzech stron, 

kolory: czarny. 

30 szt. 

133 
Podkładka żelowa pod mysz - z podstawą antypoślizgową zapobiegającą 

przesuwaniu się podkładki po powierzchni blatu. 
10 szt. 

134 
Podkładka żelowa pod nadgarstek do klawiatury - pokrycie z lycry, 

antypoślizgowy spód. 
5 szt. 

135 

Podnóżek Ergonomiczny - wykonany z tworzywa sztucznego, regulowany 

kąt nachylenia 

i wysokości, wyposażony w antypoślizgowe nóżki. 

3 szt. 

136 

Podpórka pod plecy - z trzyczęściową poduszką w odcinku lędźwiowym, 

z regulowanym mocowaniem, z wypełnieniem dopasowującym się do 

postawy. 

3 szt. 

137 
Poduszka do stempli - w pudełku z zamykanym wieczkiem, kolory: 

Niebieski, Czarny. 
25 szt. 

138 
Pojemnik na długopisy - okrągły wykonany z metalowej siatki, średnica 

80 -  90 mm, kolor czarny 
30 szt. 

139 
Pojemnik na katalogi/czasopisma A4 - kartonowy, posiadający ścięte 

ścianki, wzmocniony, grzbiet 100 mm. 
20 szt. 

140 
Pojemnik na katalogi/czasopisma A4 - wykonany z PVC, posiadający 

ścięte boki, z wycięciem na palec, szerokość 70 mm, różne kolory. 
20 szt. 

141 Pojemnik na spinacze - z magnesem. 10 szt. 

142 
Pojemnik z karteczkami - plastikowy, przezroczysty, z kartkami białymi 

nieklejonymi, wymiary 85 x 85 x 80 mm 
15 szt. 

143 
Pojemnik z karteczkami - plastikowy, przezroczysty, z kartkami 

kolorowymi nieklejonymi, wymiary 85 x 85 x 80 mm 
15 szt. 

144 

Pojemnik ze sprężonym powietrzem Do czyszczenia trudno dostępnych 

miejsc w klawiaturze komputera lub innych urządzeniach 

elektronicznych, pojemność 400 ml. 
150 szt. 

145 
Przekładki do segregatora 1/3 A4 - wykonane z kartonu o gramaturze 

190 g/m2 wymiary: 240 x 105 mm, różne kolory, (opak.= 100 szt.) 
50 opak. 

146 
Przekładki do segregatora A4 - wykonane z kartonu o gramaturze min. 

160 g/m2, kolorowe, z kartą opisową, (opak.= 10 szt.) 
30 opak. 

147 
Przybornik na biurko - wykonany z polistyrenu, z bloczkiem papierowym 

i "jeżem", przezroczysty lub dymny. 
25 szt. 

148 Rozszywacz - wyposażony w blokadę. 70 szt. 

149 

Saszetki plombowane plombą plastikową - z przezroczystą kieszenią na 

etykietę, wymiary 120 x 160 mm, zabezpieczana za pomocą plomb z poz. 

140 

8 szt. 

150 

Segregator A4 - wytrzymały, z dwóch stron pokryty folią 

polipropylenową, z dźwignią 

i dociskaczem, wzmocniony otwór na palec, z listwą wzmacniającą 

brzegi, wymienna etykieta opisowa, szerokość grzbietu 50/75 mm, w 

różnych kolorach. 

500 szt. 

151 

Segregator A4 4 ringi - wykonany z tektury pokrytej folią 

polipropylenową, wymienna etykieta opisowa, szerokość grzbietu 40 

mm, w różnych kolorach. 

10 szt. 

152 

Segregator A5 - wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową, z 

mechanizmem dociskającym i dźwignią, wymienna etykieta opisowa, 

wzmocniony otwór na palec, szerokość grzbietu 75 mm. 

5 szt. 



153 

Skoroszyt A4 wpinany do segregatora - sztywny, wykonany z PVC, 

pojemność 20 mm, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, w różnych 

kolorach. 

400 szt. 

154 
Skoroszyt A4 z listwą - wykonany z kartonu 250 g/m2, wewnątrz "wąs" 

metalowy zabezpieczony dodatkoym paskiem tektury. 
1000 szt. 

155 
Skoroszyt A4 zwykły - sztywny, wykonany z PVC, pojemność 20 mm, 

dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, w różnych kolorach. 
550 szt. 

156 
Skoroszyt z klipsem A4 - klips na grzbiecie wysuwany obrotowo,  

mieszczący do 30 kartek. 
5 szt. 

157 Spinacze biurowe 31 mm - 33 mm (opak.= 100 szt.) 530 opak. 

158 Spinacze biurowe krzyżowe 70 mm (opak.= 12 szt.) 20 opak. 

159 Spinacze biurowe okrągłe 50 mm (opak.= 100 szt.) 90 opak. 

160 
Spinacze biurowe okrągłe kolorowe 28 mm - mix kolorów (opak.= 100 

szt.) 
40 opak. 

161 
Spinka archiwizacyjna na zaczepy - z polipropylenu, pojemność spinacza 

7 cm, rozstawienie wąsów spinacza 80 mm, (opak.= 100 szt.) 
130 opak. 

162 Sznurek pakowy - gruby, polipropylenowy, 2 kg 50 szt. 

163 Szydło szewskie - długość: 80 mm 10 szt. 

164 
Ściereczki do ekranów LCD nasączane zamknięte w tubie, antystatyczne, 

przeznaczone do czyszczenia delikatnych powierzchni. (opak.==100 szt.) 
25 opak. 

165 
Ściereczki do ekranów LCD suche, przeznaczone do czyszczenia 

delikatnych powierzchni. Działanie antystatyczne (opak.=10 szt.) 
25 opak. 

166 
Tacka na dokumenty A4  z możliwością ułożenia tecek pionowo lub 

schodkowo, z wycięciem z przodu, kolor: dymne lub transparentne 
60 szt. 

167 
Taśma do metkownicy - taśma jednorzędowa, biała, z mocnym klejem, 

min. 700 metek na rolce. 
320 szt. 

168 
Taśma dwustronna - mocna z klejem z kauczuku syntetycznego, rozmiar 

25 m x 48 mm 
12 szt. 

169 
Taśma maszynowa papierowa - wykonana z papieru offsetowego, 30 m 

x 57 mm 
20 szt. 

170 
Taśma pakowa - klej z kauczuku naturalnego, rozmiar: 60 m x 48 mm , 

brązowa i transparentna. 
460 szt. 

171 

Taśma samoprzylepna biurowa bezbarwna - z mocnym klejem 

zapewniającym wysoką przyczepność do podłoża, do uniwersalnego 

zastosowania, szerokość 24 mm. 

140 szt. 

172 
Taśma spinająca PP 9 mm/0,55 mm/4000 m, siła zrywająca: min. 90 kg 

BIAŁA Wewnętrzna średnica tulejki : fi 200. 
6 szt. 

173 
Teczka A4 na rzep - tekturowa, powlekana, grzbiet 2 cm, zapinana na 

dwa rzepy, z trzema klapkami, różne kolory. 
25 szt. 

174 

Teczka do podpisu A4 - Teczka wykonana z kartonu pokrytego 

skóropodobnym tworzywem, harmonijkowy grzbiet, wewnętrzne kartki 

koloru białego lub kremowego z dziurkami, okienko z szybką, łączenie 

okładki z blokiem wzmocnione nitami, 20 kart oraz 10 kart. 

25 szt. 

175 

Teczka Harmonijkowa A4 - wykonana z mocnej folii polipropylenowej, 

posiadająca 12 przegródek  

z wymiennymi etykietami do opisu zawartości. Zamykana na gumkę. 

10 szt. 

176 
Teczka kopertowa A5 - wykonana z polipropylenu, z kieszenią zapinaną 

na napę. 
50 szt. 

177 
Teczka tekturowa wiązana A4 - z trzema wewnętrznymi klapami, 

gramatura 250 g, biała, wiązana tasiemką. 
2300 szt. 



178 
Teczka z gumką A4 BOX - wykonana z tektury o grubości 2 mm, pokryta 

folią polipropylenową, szerokość grzbietu 50 mm, różne kolory. 
60 szt. 

179 

Teczka z gumką A4 szeroka - wykonana z tektury o grubości 1 mm, 

dwustronnie barwiona, pokryta folią polipropylenową, szerokość 

grzbietu 20 mm, różne kolory. 

100 szt. 

180 

Teczka z gumką A4 zwykła - wykonana z tektury o podwyższonej 

gramaturze i sztywności 450 g, jednostronnie barwiona, powlekana folią 

polipropylenową, lakierowana, różne kolory. 

390 szt. 

181 
Teczka z gumką preszpanowa A4 - wykonana z preszpanu o gramaturze 

390g/m2, zamykane płaską gumką skrzydła wewnętrzne. 
50 szt. 

182 
Teczka z klipsem - wykonana z grubej tektury oklejonej folią PCV, 

wewnętrzna kieszeń na luźne dokumenty, format A4. 
15 szt. 

183 
Temperówka podwójna - wykonana z aluminium, z pojedynczym 

ostrzem, otwór 8 i 11 mm 
25 szt. 

184 
Termookładki 2 mm A4 - przód wykonany z przezroczystej folii 150 μm, 

tył wykonany z  białego błyszczącego kartonu, 250 g/m2, (opak.= 100 szt.) 
5 opak. 

185 
Termookładki 6 mm A4 - przód wykonany z przezroczystej folii 150 μm, 

tył wykonany z  białego błyszczącego kartonu, 250 g/m2, (opak.= 100 szt.) 
5 opak. 

186 
Termookładki 9 mm A4 - przód wykonany z przezroczystej folii 150 μm, 

tył wykonany z  białego błyszczącego kartonu, 250 g/m2, (opak.= 80 szt.) 
5 opak. 

187 
Torebki strunowe 150 x 200 mm - z zamknięciem strunowym, (opak.= 

100 szt.) 
20 opak. 

188 
Torebki strunowe 200 x 150 mm - z zamknięciem strunowym, (opak.= 

100 szt.) 
20 opak. 

189 
Tusz do pieczątek - do nasączania poduszek do stempli, końcówka w 

postaci aplikatora, kolory: czarny/ niebieski/czerwony, pojemność 28 ml. 
30 szt. 

190 

Wkład do cienkopisu kulkowego - grubośc końcówki 0,5/0,7 mm, 

dostępny w kolorach, czarny, niebieski, czerwony, pasujące do 

cienkopisu z poz. 14, różne kolory. 

330 szt. 

191 Wkład do długopisu na łańcuszku - pasujący do długopisu z poz. 18 12 szt. 

192 Wkład do numeratora Reiner B6k - Type 2, różne kolory 2 szt. 

193 Wkład do pieczątek 4910/4810 (6/4910) 40 szt. 

194 Wkład do pieczątek 4911 (6/4911) 40 szt. 

195 Wkład do pieczątek 4912 (6/4912) 80 szt. 

196 Wkład do pieczątek 4913 (6/4913) 60 szt. 

197 Wkład do pieczątek 4914 (6/4914) 15 szt. 

198 Wkład do pieczątek 4915 (6/4915) 10 szt. 

199 Wkład do pieczątek 4916 (6/4916) 5 szt. 

200 Wkład do pieczątek 4921 (6/4921) 2 szt. 

201 Wkład do pieczątek 4922 (6/4922) 40 szt. 

202 Wkład do pieczątek 4923 (6/4923) 5 szt. 

203 Wkład do pieczątek 4924 (6/4924) 2 szt. 

204 Wkład do pieczątek 4925 (6/4925) 10 szt. 

205 Wkład do pieczątek 4926 (6/4926) 2 szt. 

206 Wkład do pieczątek 4927 (6/4927) 2 szt. 

207 Wkład do pieczątek 4928 (6/4928) 5 szt. 

208 Wkład do pieczątek 4929 (6/4929) 10 szt. 

209 Wkład do pieczątek 4931 (6/4931) 10 szt. 



210 Wkład do pieczątek 5203/5440 (6/53) 150 szt. 

211 Wkład do pieczątek 5204/5206/5460 (6/56) 10 szt. 

212 Wkład do pieczątek 5207/5470 (6/57) 2 szt. 

213 Wkład do pieczątek 5208/5480 (6/58) 10 szt. 

214 Wkład do pieczątek 5211/5480 (6/511) 5 szt. 

215 Wkład do pieczątek 5212 (6/512) 2 szt. 

216 Wkład do pieczątek 5430 (6/50) 2 szt. 

217 
Wkład grafitowy do ołówka automatycznego - twardość: HB, grubość: 

0,5/0,7 mm, (opak.= 12 szt.) 
10 opak. 

218 
Wkład wielkopojemnościowy - metalowy, pasujący do długopisu z poz. 

19, kolor niebieski, czerwony,czarny. 
130 szt. 

219 
Wkład zwykły do długopisu - olejowy, pasujący do długopisu z poz. 16, 

różne kolory. 
30 szt. 

220 Wkład żelowy  - pasujący do długopisu z poz. 20, różne kolory. 140 szt. 

221 
Worki do niszczarki przemysłowej kobra cyclone - Pojemność 400 l, 

wykonane z mocnej folii. 
300 szt. 

222 
Zakładki indeksujące papierowe -  4 kolory fluorescencyjne w zestawie, 

rozmiar 20 x 50 mm 
140 szt. 

223 
Zakładki indeksujące plastikowe - z dyspenserem, (opak.= 1 x 50 szt., 43 

x 25 mm), różne kolory. 
130 szt. 

224 
Zakładki indeksujące plastikowe - z dyspenserem, w neonowych 

kolorach, (opak.4 x 35 szt. 12 mm x 43 mm) 
150 szt. 

225 
Zakreślacz - ścięta końcówka, szer. linii pisania 2 - 5 mm, z tuszem na 

bazie wody, mix kolorów. 
500 szt. 

226 
Zeszyt A 4 w kratkę - twarda laminowana oprawa, szyty i wzmocniony 

grzbiet, 96 kartek. 
24 szt. 

227 
Zeszyt A 5 w kratkę - twarda laminowana oprawa, szyty i wzmocniony 

grzbiet, 96 kartek. 
50 szt. 

228 

Zszywacz archiwizacyjny - na zszywki 23/15, 23/8, 23/24 możliwość do 

zszycia ok. 200 kartek,  

z maksymalną głębokością zszywania min. 5 cm 

4 szt. 

229 

Zszywacz na zszywki 24/6 -  mechanizm o wysokiej wytrzymałości, 

możliwość zszycia do min. 30 kartek, z mechanizmem szybkiego 

doładowania, posiadający wskaźniki umożliwiający kontrolę zużycia 

zszywek, z redukcją siły nacisku. 

90 szt. 

230 Zszywacz na zszywki No. 10 - możliwość zszycia do 16 kartek. 40 szt. 

231 
Zszywacz nożycowy - możliwość zszycia do 50 kartek, na zszywki 24/6 lub 

24/8+, metalowy. 
12 szt. 

232 
Zszywacz z długim ramieniem - na zszywki 24/6, 24/8, możliwość do 

zszycia ok. 40 kartek 
3 szt. 

233 Zszywki 23/15 - zszywające ok. 180 kartek, (opak.= 1000 szt.) 10 opak. 

234 Zszywki 23/24 - zszywające ok. 200 kartek, (opak.= 1000 szt.) 10 opak. 

235 Zszywki 23/8 - zszywające ok. 40 kartek, (opak.= 1000 szt.) 10 opak. 

236 
Zszywki 24/6 - metalowe, galwanizowane, twarde, zszywające do 30 

kartek, (opak.= 1000 szt.) 
460 opak. 

237 Zszywki 24/8 - zszywające do 30 kartek, (opak.= 1000 szt.) 20 opak. 

238 
Zszywki 26/6 - twarde, o dużej wytrzymałości, zszywające do 30 kartek, 

(opak.= 1000 szt.) 
10 opak. 

239 Zszywki No 10 - twarde, o dużej wytrzymałości (opak.= 1000 szt.) 160 opak. 

240 Zwilżacz do palców - nietoksyczny na bazie gliceryny kosmetycznej. 15 szt. 



 


