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I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych do Instytutu Badań 

Edukacyjnych w okresie 19 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 

zamówionych artykułów biurowych własnym transportem oraz wniesienie ich do siedziby 

Zamawiającego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Częstotliwość składanych zamówień: 

raz na dwa tygodnie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia artykułów biurowych w 

określonym przez Zamawiającego zamówieniu w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania dodatkowych zamówień w przypadku gdy 

kwota jednorazowego zamówienia przekracza 1000 PLN brutto. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Lp. Nazwa materiału 
Ilość 

zamówienia 

Rodzaj 

wymiaru 

ilościowego 

1 Akumulator  AAA 900MAH 1op./4 szt. 5 op. 

2 Baterie alkaliczne AA 1,5 V, Typ LR6 1 op./4 szt. 700 op. 

3 Baterie alkaliczne AAA 1,5 V, Typ LR03 1 op./4 szt 700 op. 

4 

Bloczek samoprzylepny wielokrotnego przyklejania i 

odklejania nie niszczące powierzchni różne kolory 76x76 

mm 1op./12 szt. 

40 op. 

5 

Blok do flipchartu uniwersalny, dwustronny, standardowy 

rozmiar 

 60x84 cm, posiada otwory do mocowania na tablicach 

10 szt. 

6 

Brulion na spirali, format  A4, dziurkowanie, 

mikroproferacja umożliwiająca łatwe oddzielenie kartki,  

w kratkę lub linię co najmniej 80 kartek  

10 szt. 

7 

Brulion na spirali, format  A5, dziurkowanie, 

mikroproferacja umożliwiająca łatwe oddzielenie kartki,  

w kratkę lub linię co najmniej 80 kartek  

10 szt. 

8 

Cienkopis kulkowy  z płynnym tuszem żelowym, szybciej 

wysycha, większa wydajność, końcówka 0,5 mm. Posiada 

gumowy uchwyt oraz klip, system przyciskowy, na 

wkłady wymienne:  niebieski, czarny, czerwony (typu 

Pentel Energel) 

50 szt. 

9 

Cienkopis kulkowy V5, wymienny nabój, bezpieczna 

wentylowana skuwka, obudowana w kolorze atramentu z 

okienkiem pozwalającym na kontrolę zużyciem tuszu, 

możliwość pisania n po wszystkich rodzajach papieru 

także samokopiojących, idealnych dla osób leworęcznych 

igłowa końcówka, precyzyjna linia pisania. długość 

pisania 825 m. grubość linii pisania 0,30 mm., kolor: 

niebieski, czarny, czerwony, zielony  (typu PILOT HI-

TECPOINT Cartridge system) 

50 szt. 
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10 

Cienkopis kulkowy z metalową końcówką, grubość linii 

pisania 0,30 mm, wypełniony błyskawicznie 

zasychającym tuszem, różne kolory (typu Pilot V-5) 

50 szt. 

11 

Czajnik z elementami ze stali nierdzewnej, obrotowa 

podstawa i ukryty element grzejny, filtr antywapienny 

oraz wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed 

włączeniem bez wody, pojemność 1,7 l  

(typu Tefal) 

2 szt. 

12 

Długopis automatyczny z wymiennym wkładem żelowym 

i gumowym, wygodnym uchwytem, grubość linii pisania 

0,25 mm, różne kolory (typu Pilot G-2) 

50 szt. 

13 

Długopis automatyczny, z systemem przyciskowym 

posiada wygodny gumowy uchwyt, grubość końcówki: 

0,5 mm, wkłady wymienne, długość linii pisania 1000 m, 

kolory: niebieski, czarny, czerwony (typu Pilot) 

50 szt. 

14 

Długopis na metalowym łańcuszku o długości ok. 58cm z 

samoprzylepną podstawką z możliwością obrotu; kolor 

wkładu niebieski (typu BEIFA)  

5 szt. 

15 

Długopis prosta przezroczysta obudowa, wymienny 

wkład, wygodna skuwka z klipem, niklowana srebrna 

końcówka, kulka ze stali hartowanej, długość linii pisania 

1700 m, grubość linii pisania 0,27 milimetra, różne kolory 

(typu Flexi 5) 

1000 szt. 

16 Druk: POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA 5 bloczek 

17 

Dziurkacz: podstawa wykonana z metalu, antypoślizgowa 

plastikowa nakładka, dodatkowy ogranicznik formatu z 

okienkiem do jego podglądu, ogranicznik formatu 

jednorazowo dziurkujący do 25 kartek. (typu LEITŻ) 

2 szt. 

18 

Etykiety białe uniwersalne, samoprzylepne do zadruku na 

drukarkach atramentowych, laserowych oraz 

kserokopiarkach,  dostępne: wymiar w przedziale 70-105 

x 41-57 mm, darmowe oprogramowanie do tworzenia 

szablonów 1 opk 100 arkuszy(typu Avery Zweckform) 

1 
 op./100 

arkuszy A4  

19 

Flamastry o grubości linii pisania 1 mm, odporna na 

rozwarstwienie, nie przebijają przez papier,  dostępny w  

różnych kolorach  (typu STABILLO PEN) 

10 szt. 

20 

Folia do laminacji uniwersalna nadająca połysk 

dokumentowi, 100 mic, format A4, opakowanie 100 szt.  

typu O.POUCH SUPER  

1 op./100 szt. 

21 

Gąbka magnetyczna  do ścierania tablic suchościeralnych, 

plastikowa obudowa o właściwościach magnetycznych, 

wkład czyszczących z doskonale pochłaniającego 

materiału o strukturze filcu, dostępne wkłady wymienne 

(typu NOBO) 

1 szt. 
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22 
Gumka do pieczątki Trodat 4910 - 1 wiersz  wg. 

podanego tekstu 
20 szt. 

23 
Gumka do pieczątki Trodat 4911 - 2 wiersz wg. podanego 

tekstu 
20 szt. 

24 
Gumka do pieczątki Trodat 4912 - 3 wiersz wg. podanego 

tekstu 
20 szt. 

25 
Gumka do pieczątki Trodat 4913 - 4 wiersz wg. podanego 

tekstu 
20 szt. 

26 
Gumka ołówkowa do ścierania, nie naruszająca struktury 

papieru, rozmiar: 43x17,4x11,7 (typu  Pentel) 
20 szt. 

27 

Kalkulator biurkowy: pamięć pojedyncza, liczba cyfr 

wyświetlanych nie mniej niż 12, funkcje: zaokrąglanie 

wyników, korekta ostatniej cyfry, klawisz sumy 

całkowitej, zmiany znaku i cofania, funkcja sprawdzania i 

poprawiania, obliczenia podatkowe, marży, przełącznik 

trybu przestaw, typu CITIZEN 

2 szt. 

28 
Klej w sztyfcie 25g do klejenia papieru, tektury i 

fotografii, bez rozpuszczalnika (typu artichem) 
5 szt. 

29 
Koperta rozszerzana : samoklejąca,  wymiar co najmniej 

280x 400x40 mm, kolor biały ,brązowy  
1  250 szt.  

30 
Koperta rozszerzana : samoklejąca, kolor biały, wymiar 

co najmniej 162x229x32 
1  250 szt.  

31 
Koperta rozszerzana : samoklejąca, kolor biały, wymiar 

co najmniej 229x324x38 mm 
1 25 szt. 

32 
Koperta rozszerzana : samoklejąca, kolor biały, wymiar 

co najmniej 250x353x38 mm 
1 25 szt. 

33 
Koperta samoklejąca: nie mniejsza niż 114x162 mm, 

biała.  C6 
1 1000szt. 

34 
Koperta samoklejąca: nie mniejsza niż 162x229 mm, 

biała.   C5 
1 500 szt. 

35 
Koperta samoklejąca: nie mniejsza niż 225x320 mm, 

biała.   C4 
1  250 szt.  

36 
Koperta samoklejąca: nie mniejsza niż 250x350 mm, 

biała. 
1 25 szt. 

37 

Koperta z folią bąbelkową: koperta ochronna z warstwą 

folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem, biała, 

wymiary zewnętrzne w mm: co najmniej 240x350 mm 

1 100 szt. 

38 

Koperta z folią bąbelkową: koperta ochronna z warstwą 

folii bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem, biała, 

wymiary zewnętrzne w mm: co najmniej 320x 455 mm 

1 10 szt. 

39 
Korektor płynny  z pędzelkiem w buteleczce, nakrętka z 

pędzelkiem, pojemność 20 ml. (typu Pritt) 
10 szt. 
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40 

Korektor w taśmie do wszystkich typów tuszu, 

transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia 

zużycia taśmy, posiada regulację napięcia taśmy, 

szerokość taśmy korekcyjnej: 5 mm, długość taśmy 

korekcyjnej: 10 m,  (typu Pritt)  

2 szt. 

41 

Kostki papierowe samoprzylepne: minimum 100 kartek w 

bloczku, różne kolor żółty, różowy, niebieski wymiary: co 

najmniej 76x76 mm,  1 opakowanie co najmniej 12 

bloczków 100 kartkowych  

100 szt. 

42 

Kosz na śmieci z pedałem metalowym, elegancki 

wykonany ze stali nierdzewnej, przycisk pedałowy 

umożliwia otwarcie samozamykającej się pokrywy bez 

użycia rąk, dobrze dopasowana pokrywa ogranicza 

rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów, stalowy 

zawias pełni funkcję uchwytu do przenoszenia oraz 

uchwyt ułatwiający przenoszenie, wyposażony w 

plastikowy wkład odporny na przeciekanie  

wymiar: 13,2 l:  śr. 29,2 x wys. 43,5 cm 

1 szt. 

43 

Kosz na śmieci z pedałem metalowym, elegancki 

wykonany ze stali nierdzewnej, przycisk pedałowy 

umożliwia otwarcie samozamykającej się pokrywy bez 

użycia rąk, dobrze dopasowana pokrywa ogranicza 

rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów, stalowy 

zawias pełni funkcję uchwytu do przenoszenia oraz 

uchwyt ułatwiający przenoszenie, wyposażony w 

plastikowy wkład odporny na przeciekanie  

wymiar: 30,3 l:  śr. 33,0 x wys. 70,0 cm 

1 szt. 

44 

Koszulka A4 z klapką o wymiarze wewnętrznym 

225x310 mm: koszulka formatu co najmniej  A4 z góry 

posiadająca klapkę zabezpieczającą przed wypadaniem 

dokumentów, wykonana z folii o grubości minimum 170 

mic z perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora   

Koszulka A4 z góry posiadająca klapkę zabezpieczającą 

przed wypadaniem, przeznaczona na katalogi lub dużą 

ilość dokumentów, wykonana z folii o grubości 170-180 

mic z perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora 

10100 100 szt. 

45 
Koszulka krystaliczna, format  A4  grubość 50 mikronów, 

otwarta na górze, przezroczysta 
10 100 szt. 

46 
Koszulka zwykła, o mocnej groszkowej strukturze, o 

grubości co najmniej 40 mikronów 
10 100 szt. 

47 Kredki ołówkowe 12 kolorów Taurus 1 op./12 szt. 1 op. 

48 

Kubki jednorazowe białe do napojów zimnych i gorących 

200 ml  

1 op./100 szt. 

100 op. 

49 

Lampa biurowa, zawiera żarówkę 9W, stabilna podstawa 

o rozmiarze około 12x9cm, przełącznik 0N/0FF, 

umieszczony na podstawie lampy, długość ramienia około 

28 cm, wysokość 32 cm,  

2 szt. 
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50 Linijka: wykonana z przezroczystego plastiku, 30 cm 30 szt. 

51 

Listwa zasilająca z podświetlanym wyłącznikiem (5 

gniazd) , zabezpieczająca sprzęt elektroniczny przed 

nagłymi skokami napięcia, czas reakcji poniżej 1 

nanosekundy, obudowa z niepalnego tworzywa, 

gwarancja 2 lata, długość kabla 1,8 m 

30 szt. 

52 

Listwa zasilająca z podświetlanym wyłącznikiem (5 

gniazd), zabezpieczająca sprzęt elektroniczny przed 

nagłymi skokami napięcia, czas reakcji poniżej 1 

nanosekundy, obudowa z niepalnego tworzywa, 

gwarancja 2 lata, długość kabla 3 m 

30 szt. 

53 

Magnesy kolorowe typu Argo do przytwierdzania notatek 

do metalowego podłoża, opakowanie 1 op./5 szt.  (typu 

Blister) 

10 op. 

54 

Marker: do folii, szkła i porcelany jednocześnie nadający 

się do opisywania płyt CD, CD-Rom oraz DVD, grubość 

linii pisania 1 mm, wodoodporny, nieścieralny, wysokiej 

jakości foliopis permanentny, różne kolory  

50 szt. 

55 

Marker: suchościeralny  nie rysujący powierzchni tablicy, 

końcówka markera okrągła, grubości  linii do 3 mm, 

różne kolory Marker: do tablic białych 

100 szt. 

56 

Masa mocująca do wielokrotnego mocowania papieru. 

Plakatów aparatów telefonicznych, kluczy, akcesoriów 

biurowych, zastępuje pinezki i taśmę samoprzylepną, 

łatwa do usunięcia, nie pozostawia plam, wielokrotnego 

użycia, bez zapachu i bez rozpuszczalników, bezpieczna i 

przyjazna dla środowiska 1 op./35g. (typu Pritt)  

2 op. 

57 
Myszka przewodowa Logitech HP X1200 niebieski kod 

351754 
30 szt. 

58 

Nożyczki biurowe uniwersalne, do cięcia papieru, 

kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, rozmiary  

22 cm  

20 szt. 

59 

Nożyczki biurowe uniwersalne, do cięcia papieru, 

kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, rozmiary 

16 cm  

20 szt. 

60 

Ofertówka: plastikowa, przezroczysta, twarda, zgrzewana 

w liter "L" , format co najmniej A4, krystaliczna , grubość 

co najmniej  0,20 mm, prawy róg zaokrąglony, wycięcie 

na palec umożliwiające otwarcie  

1 op./25 szt. 

10   op.  

61 

Okładka do  materiałów bindowanych: błyszcząca,  w 

kolorze, o grubości co najmniej 250 mikronów format A4, 

przednia strona pracy 

1 op./100 szt. 

1   op.  
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62 

Okładka do  materiałów bindowanych: karton 

skóropodobny , dwustronnie kolorowy, różne kolory o 

grubości co najmniej 250 mikronów format  A4, tylna 

strona pracy 1 op./100 szt. 

1   op.  

63 
Ołówek mocny: oprawka drewniana, odporny na 

złamania, dostępny w różnych twardościach, z gumką 
200 szt. 

64 
Pamięć przenośna USB  16 GB podłączany do komputera 

za pomocą złącza USB 2.0, gwarancja 3 lata 
4  szt.  

65 
Pamięć przenośna USB  32 GB  (pendrive) zgodny  ze 

standardem USB 3.0, gwarancja 5 lat 
4 szt. 

66 
Pamięć przenośna USB  64 GB podłączany do komputera 

za pomocą złącza USB 2.0, gwarancja 3 lata 
4 szt. 

67 

Pianka mocna przeznaczona do usuwania permanentnego 

atramentu z tablic suchościeralnych pozostawia czystą, 

wypolerowaną powierzchnię 150 ml 

6 szt. 

68 

Pieczątki  automatyczne z płytką tekstową, wymiary 38 x 

14 mm, wymienna wkładka tuszująca. typu trodat 4911, 

różne kolory 

20 szt. 

69 

Pieczątki  automatyczne z płytką tekstową, wymiary 47 x 

18 mm, wymienna wkładka tuszująca. typu trodat 4912, 

różne kolory 

20 szt. 

70 

Pieczątki  automatyczne z płytką tekstową, wymiary 58 x 

22 mm, wymienna wkładka tuszująca. typu trodat 4913, 

różne kolory 

20 szt. 

71 

Płyn czyszczący do tablic suchościeralnych, skutecznie 

usuwa resztki markerów suchościeralnych, nie ścieka po 

naniesieniu  na powierzchnie 

10 szt. 

72 
Płyta CD-R slim typu Verbatim w kopercie z okienkiem: 

pojemność 80 minut lub 700 MB, prędkość zapisu do 52x. 
5 szt. 

73 

Płyta CD-RW wielokrotnego zapisu typu Verbatim: 

pojemność 80 minut lub 700 MB, prędkość zapisu do 4-

10x 

5 szt. 

74 
Płyta DVD+RW: pojemność dysku 4,7 GB typu 

Verbatim, prędkość zapisu do 16x   1op./10 szt. 
1 op. 

75 
Płyta DVD-R: pojemność dysku 4,7 GB typu Verbatim, 

prędkość zapisu do 16x   1op./10 szt. 
1 op. 

76 
Podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek typu Memory 

Foam, różne wzory 
15 szt. 

77 

Pojemnik biurowy: na długopisy, karteczki/kostki, 

spinacze itp.,  wykonany z metalowej siateczki, prostokąt  

o wymiarach nie mniej niż 20,5x10,5 cm, w kolorze 

czarnym lub srebrnym 

30 szt. 
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78 

Pojemnik biurowy: wykonany z metalowej siateczki, 

walec o średnicy nie mniej niż 70mm, wysokość nie 

mniej niż 95 mm, w kolorze czarnym lub srebrnym 

30 szt. 

79 

Pojemnik na spinacze, pokrywa wykonana z 

magnetycznego plastiku ułatwiająca wyjmowanie 

spinaczy, na minimum 100 szt. spinaczy 

30 szt. 

80 

Półka na dokumenty: formatu A4, wykonana z 

wytrzymałego plastiku, dymna i przezroczysta, 

możliwość ustawiania  półek  jedna  na  drugiej, wymiary 

co najmniej 245x65x345 mm, różne kolory 

50 szt. 

81 

Przekładki kartonowe: przekładki kartonowe w formacie 

1/3  A4, wykonane z kartonu grubości co najmniej 190 

g/m2, wymiary co najmniej  240 x 105 mm, różne kolory. 

3 1 op./100szt. 

82 

Pudła do archiwizacji,  automatyczne składane dno. 

Podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym 

otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec, do 

przechowywania dokumentów w formacie A4, grzbiet 

100 mm:  A4 rozmiar 100x350x250 cm (typu Esselte) 

10 szt. 

83 

Pudła do archiwizacji,  automatyczne składane dno. 

Podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym 

otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec, do 

przechowywania dokumentów w formacie A4, grzbiet 

150 mm:  A4 rozmiar 150x350x250 cm (typu Esselte) 

10 szt. 

84 

Pudła do archiwizacji,  automatyczne składane dno. 

Podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym 

otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec, do 

przechowywania dokumentów w formacie A4, grzbiet 80 

mm: otwierane od szerszej strony, A4 rozmiar 

80x350x250 cm (typu Esselte) 

10 szt. 

85 

Skoroszyt: skoroszyt z wąsem formatu A4 z otworami 

pozwalającymi na wpięcie do segregatora, tylna okładka 

kolorowa, przednia przezroczysta, wsuwany papierowy 

pasek do opisu, sztywny, wykonany z PCV 

150 szt. 

86 

Spinacz: trójkątny, kolor srebrny, wymiar co najmniej  26  

mm  

1 op./100 szt. 

1000 op. 

87 

Sprężone powietrze o pojemności 400 ml, do usuwania 

kurzu oraz pyłów z powierzchni: klawiatury, drukarki, 

napędy CD/DVD, kserokopiarki, telefax.  

10 szt. 

88 
Świetlówka kołowa Philips MASTER TL5 Circular 

55W/830, światło dzienne 
5 szt. 

89 
Świetlówka liniowa L 36 W/830, ciepłobiała. (typu 

OSRAM) 
40 szt. 

90 
Świetlówka liniowa TL-D 58W/830, ciepłobiała (typu 

Philips)   
40 szt. 
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91 

Tablice magnetyczne-suchościeralna w ramie 

aluminiowej, wysokiej jakości lakierowana powierzchnia 

odporna na zarysowania, zapewnia dobry kontrast 

kolorów, przeznaczona do częstego użytku, możliwość 

pisania mazakami suchościralnymi, dołączony zestaw 

montażowy, możliwość montażu w pionie i poziomie 120 

x 90 cm 

3 szt. 

92 

Taśma dwustronnie klejąca, do klejenia wykładzin, 

papieru, folii, tektury, uniwersalne zastosowanie, 

38mmx10m 

20 szt. 

93 
Taśma klejąca krystalicznie przezroczysta, wymiary co 

najmniej 19 mm x 33 m. nie żółknąca z upływem czasu 
70 szt. 

94 Taśma malarska niebieska szerokość 5 cm 20 szt. 

95 

Taśma pakowa: polipropylenowa taśma z klejem 

kauczukowym, wytrzymała na zrywanie, o wymiarach  co 

najmniej 50 x 66 m, grubość taśmy 48mic bardzo 

wytrzymała brązowa 

80 szt. 

96 

Teczka do akt osobowych typu Biurfol z wysokiej jakości 

folii PCF, usztywniona kartonem o szerokości grzbietu 2 

cm, mechaizm 2 ringowy z wpiętym wkładem A, B, C, na 

grzbiecie kieszeń i kartonik na dane personalne, kolor 

bordowy  

70 szt. 

97 

Teczka do podpisu o formacie A4 przeznaczona do 

gromadzenia dokumentów wymagających podpisu. 

Laminowana okładka zapewnia wygląd. Na przedniej 

okładce okienko do opisu zawartości, 20 stron, różne 

kolory 

10 szt. 

98 

Teczka preszpanowa z gumką wykonana z mocnego 

kartonu, trzy skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość 

teczki przed wypadaniem, narożne gumki zamykające w 

kolorze teczki, różne kolory 

40 szt. 

99 

Teczka: wykonana z kartonu, trzyskrzydłowa,  format A4,  

zamykania na gumki na rogach, grzbiet bigowany, 

gramatura kartonu- nie mniej niż 250,  szerokość grzbietu 

nie mniej niż 2 cm, różne kolory 

40 szt. 

100 
Temperówka: jednootworowa z pojemnikiem na wiórki, 

średnica temperówki: do standartowych ołówków 
50 szt. 

101 
Tuba kartonowa wykonana z trwałego kartonu zamykana 

wieczkiem o wymiarach: długość 75 cm , średnica 10 cm  
1 szt. 

102 

Tusz bezolejowy profesjonalny do stempli  i automatów, 

poduszek oraz pudełek stemplarskich  pojemność 25 ml 

kolory: czarny, czerwony, niebieski, fioletowy, zielony 

typu NORIS  

10 szt. 
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103 

Wkład do pieczątek -  wymienne wkłady tuszujące do 

pieczątek, samotuszujące umożliwiają łatwą i wolną od 

zabrudzeń wymianę wkładki w każdym modelu pieczątki, 

idealnie nasączenie wkładu tuszem zapobiega kleksom, 

plamom i niedotuszowaniom, dostępne kolory: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony, fioletowy (typu Trodat 

4911, 4912, 4913) 

5 szt. 

104 

Wkłady wymienne do Gąbki magnetycznej do ścierania 

tablic  szt.    

 1 op./10  (typu NOBO) 

1 op. 

105 

Zakładki indeksujące w podajniku typu Post-it 45x12: 

półprzezroczyste indeksujące niezakrywające tekstu 

umieszczone w specjalnym podajniku ułatwiającym 

wyciąganie. Mix 4 kol. neonpo 35 kart. Do wielokrotnego 

użytku. 

30 szt. 

106 

Zakładki indeksujące/zestaw- co najmniej 140 zakładek - 

neonowe/ samoprzylepne, łatwo usuwalne, możliwość 

wielokrotnego naklejania, wykonane z folii, wymiar: co 

najmniej 12x43 mm, cztery kolory, co najmniej po 35 

zakładek w każdym kolorze 

30 szt. 

107 

Zakreślacz: na bazie wody, fluorescencyjny, idealny do 

zakreśleń na każdego rodzaju papierze, nie blaknie, nie 

rozmazuje wydruków atramentowych, końcówka ścięta, 

szerokość linii  nie więcej niż 5mm, różne kolory 

400  szt. 

108 
Zawieszki na klucze firmy typu Durable różne kolory 1 

op./6 szt. 
5 op. 

109 

Zeszyt: okładka laminowana lub polipropylenowa, 

zaokrąglone rogi, w kratkę A4,  ilość kartek co najmniej 

96 

20  szt. 

110 

Zeszyt: okładka laminowana lub polipropylenowa, 

zaokrąglone rogi, w kratkę A5,  ilość kartek co najmniej 

96 

20  szt. 

111 

Zszywacz biurowy na zszywki 24/6, 26/6  zszywa 30 

stron wykonany z plastiku, część mechaniczna z metalu, 

antypoślizgowa podstawka zabezpiecza przed 

rysowaniem mebli, zintegrowany rozszywacz,  zszywanie 

otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez 

przekręcenie metalowej stopki, ładowany od góry, 

otwiera się o 180 stopni, różne kolory 

30  szt. 

112 

Zszywacz wysokowydajny zszywa  jednorazowo do 60 

kartek (80g/m2), głębokość zszycia 65 mm od spodu 

wykończony specjalną warstwą antypoślizgową 

gwarantującą stabilność pracy (typu Odyssey Rexel) 

5  szt. 

113 Zszywki typu 24/6 opakowanie 1op./1000 szt.  100   op.  

114 
Żarówka energooszczędna E27 20W ciepła biel. (typu 

OSRAM) 
30  szt. 

115 Żarówka halogenowa 20W 12V 36° BAB  40 szt. 
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116 

Żarówka halogenowa nie zawiera rtęci, może być 

usuwana z odpadami domowymi fitr UV,  E-14  28 W 

kulowa. (typu OSRAM) 

10  szt. 

117 

Żarówka halogenowa nie zawiera rtęci, może być 

usuwana z odpadami domowymi fitr UV,  E-14  42 W 

świecowa. (typu OSRAM) 

10  szt. 

118 

Żarówka halogenowa nie zawiera rtęci, może być 

usuwana z odpadami domowymi fitr UV,  E-27  70W 

kulowa. (typu OSRAM) 

40  szt. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 19 miesiące od daty podpisania umowy 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają doświadczenie w 

zakresie dostaw artykułów biurowych tzn. wykażą zrealizowanie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostaw w 

zakresie dostaw artykułów biurowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 15 000 PLN brutto 

wraz z załączeniem do każdej wykazanej dostawy dokumentu potwierdzającego jej należyte 

wykonanie. 


