
 

 

Załącznik nr 2  

Do zamówienia nr IBE/101/2023 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Instytutu Badań 

Edukacyjnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych artykułów biurowych własnym 

transportem oraz wniesienie ich do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy  

ul. Górczewskiej 8 oraz biura przy ulicy Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. 

Częstotliwość składanych zamówień: wg potrzeb Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (transport i wniesienie) materiałów biurowych  

w zakresie określonym przez Zamawiającego w zamówieniu w terminie 3 dni robocze od dnia 

złożenia zamówienia. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Nazwa materiału Ilość zamówienia 

Rodzaj 

wymiaru 

ilościowego 

Baterie alkaliczne AA 1,5 V, Typ LR6 1 op./4 szt. 90 op 

Baterie alkaliczne AAA 1,5 V, Typ LR03 1 op./4 szt 120 op 

Bloczek samoprzylepny wielokrotnego przyklejania i odklejania nie 

niszczące powierzchni  kolory: żółty, niebieski, zielony, różowy, 

pomarańczowy  76x76 mm / bloczek 100 kartek 1op./12 szt. 
70 op./12 szt. 

Bloczek samoprzylepny wielokrotnego przyklejania i odklejania nie 

niszczące powierzchni  kolory: żółty, niebieski, zielony, różowy, 

pomarańczowy  3x51x38mm x 100 szt 1op./3 szt. 
60 op/3szt. 

Blok do flipchartu uniwersalny, dwustronny, standardowy rozmiar 

60x84 cm, posiada otwory do mocowania na tablicach  1op./50 

stron 
50 op. 

Brulion na spirali, format A4, dziurkowanie, mikroproferacja 

umożliwiająca łatwe oddzielenie kartki, w kratkę lub linię 80 kartek 
140 szt. 



 

Brulion na spirali, format A5, dziurkowanie, mikroproferacja 

umożliwiająca łatwe oddzielenie kartki, w kratkę lub linię 80 kartek 
140 szt. 

Deska A4 z klipem wykonana z zwysokiej jakości folii PVC, 

usztywniona z twardym wkładem kartonowym, szytwna podkładka 

do pisania, ze spreżystym mechanizmem zaciskowm, różne kolory 
30 szt. 

Długopis z niklowo-srebrną końcóką 0,7 mm, odporny na 

uderzenia, wymienny wkład, wodoodporny tusz o intensywnym 

nieblaknącym kolorze, długość liniii pisania 1500 m, nowa formuła 

atramentu i system jego spływu powoduje wrażenie niezwykłej 

lekkości pisania, kolory: niebieski, czarny, czerwony, zielony. 

Ergonomiczny i transparentny korpus pozwala na bieżące śledzenie 

poziomu zużycia tuszu.  

700 szt. 

Długopis żelowy gumowy wygodny uchwyt w kolorze tuszu, 

mechanizm chowania wkładu, długość lini pisania 1300 m, grubość 

lini pisania 0,25 mm, wymienny wkłady typu G-2, kolory tuszu: 

niebieski, czarny, czerwony, zielony. 

200 szt. 

Druk: POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA, samokopiująca 

oryginał+kopia, format A5, twarda okładka, PU/Kn-9, nr 

katalogowy 47456 
5 bloczek 

Druk akcydensowy: wydanie materiałów na zewnątrz typ: 

sampokopiujący, format 1/3 A4, druk jednostronny (wielokopia), 

bloczek 80 kartek  "WZ -WydanIe materiałów z magazynu". Typ: 

351-8 - 1 op./80stron 

3 op./80 stron 

Dziurkacz: podstawa wykonana z metalu, antypoślizgowa 

plastikowa nakładka, wyposażony w podwójny wskaźnik środka 

strony i przydatną listwę formatową, dodatkowy ogranicznik 

formatu z okienkiem do jego podglądu, jednorazowo dziurkujący 

do 25 kartek. Średnica dziurek wynosi 5,5 mm Rozstaw dziurek to 

80 mm Produkt posiada aż 3 lata gwarancji. 

5 szt. 

Etykiety wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i 

temperaturę od -40°C do +150°C  idealne do eleganckiego i 

estetycznego oznaczania urządzeń elektronicznych i sprzętów 

biurowych trwałe białe uniwersalne, samoprzylepne  wykonane ze 

srebrnego poliestru do wszechstronnych zastosowań w archiwum, 

do wszystkich typów drukarek dostępne: wymiar w przedziale 70-

105 x 41-57 mm, darmowe i łatwe w użyciu szablony oraz 

oprogramowanie dostępne na www 

20 
op./100 

arkuszy A4 

Laminator 2   



 

Folia do laminacji uniwersalna nadająca połysk dokumentowi,  

ulepsza kolorystykę laminowanych dokumentów czy zdjęć, nadając 

im błyszczącą powłokę tzw. „efekt szkła”, 100 mic, format A4, 

opakowanie 100 szt. 

18 op./100 szt. 

Gąbka magnetyczna do ścierania tablic suchościeralnych, 

plastikowa obudowa o właściwościach magnetycznych, wkład 

czyszczących z doskonale pochłaniającego materiału o strukturze 

filcu, dostępne wkłady wymienne,  bardzo wytrzymała i doskonała 

do intensywnego używania, wymiar: 91 x 211 x 53 mm kolor: 

czarny materiał: filc, kształt: prostokąt  

18 szt. 

Gumka do pieczątki Trodat 4912 - 3 wiersz wg. podanego tekstu 10 szt. 

Gumka do pieczątki Trodat 4913 - 4 wiersz wg. podanego tekstu 10 szt. 

Gumka ołówkowa do ścierania, nie naruszająca struktury papieru, 

ma dłuższą żywotność, gumki nie brudzą się i nie pękają,  

doskonale usuwają pismo ołówkowe nie naruszając przy tym 

struktury papieru, gumka nie zawiera substancji szkodliwych, a 

każda jest zapakowana w folię, wymiar: 35mm x 16mm x 11,5mm  

80 szt. 

Identyfikator z przezroczystego sztywnego tworzywa, wyposażony 

w klips sprężynujący i niewielką agrafkę w komplecie kartonik z 

wydrukowaną ramką  
12 1op./50 szt. 

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, wyposażony jest w funkcję 

pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów, podatku oraz 

konwersji walut przy użyciu programowalnego kursu wymiany. 

Kalkulator po dłuższym okresie spoczynku automatycznie się 

wyłącza. 

20 szt. 

Karton uniwersalny klapowy, wytrzymaly do pakowania 

przedmiotów, dokumentów, tektura 3-warstwowa roz.  

350x230x330 mm  
100 szt. 

Kartony uniwersalne, wytrzymałe, do pakowania przedmiotów, 

dokumetów, tektura 3-warstwowa szara roz. 800x600x800 
100 szt. 

Kartony uniwersalne, wytrzymałe, do pakowania przedmiotów, 

dokumetów, tektura 3-warstwowa szara roz. 640x380x410 
100 szt. 



 

Kartony wysyłkowe klapowe, wytrzymałe do pakowania 

przedmiotów, dokumentów, tektura 3-warstwowa - 

wymiar (dł.xszer.xwys.) 310x220x140 mm 
50 szt. 

Kartony wysyłkowe uniwersalne, wytrzymałe do pakowania 

przedmiotów, dokumentów, tektura 3-warstwowa szara - 

wymiar (dł.xszer.xwys.) 340x253x170 mm 
50 szt. 

Kartony wysyłkowe uniwersalne, wytrzymałe do pakowania 

przedmiotów, dokumentów, tektura 3-warstwowa szara  - 

wymiar (dł.xszer.xwys.)  452x320x263 mm 
150 szt. 

Kartony wysyłkowe uniwersalne, wytrzymałe do pakowania 

przedmiotów, dokumentów, tektura 3-warstwowa szara  - 

wymiar (dł.xszer.xwys.) 505x242x363 mm 
50 szt. 

Kartony wysyłkowe uniwersalne, wytrzymałe do pakowania 

przedmiotów, dokumentów, tektura 3-warstwowa szara  - 

wymiar (dł.xszer.xwys.) 530x264x350 mm 
100 szt. 

Kartony wysyłkowe uniwersalne, wytrzymałe do pakowania 

przedmiotów, dokumentów, tektura 3-warstwowa szara  - 

wymiar (dł.xszer.xwys.) 585x385x395 mm 
100 szt. 

Klej w sztyfcie 25g do klejenia papieru, tektury i fotografii, zdjęć, 

styropianu, tkaniny i innych materiałów do majsterkowania, bez 

rozpuszczalnika, dobrze klejący, nie marszczy papieru, materiałów 

do majsterkowania. Zachowuje zdolność klejenia, co najmniej przez 

36 miesięcy. Zmywalny wodą.  

80 szt. 

Koperty samoklejące Format C5 XK biała do codziennej 

korespondencji, wymiar 162x229 gramatura 120 g/m3 
15 op./500 szt. 

Koperty samoklejące Format C4 XK biała do codziennej 

korespondencji, wymiar 229x324 gramatura 120 g/m2 
15 op./250 szt. 

Koperta z folią bąbelkową: koperta ochronna z warstwą folii 

bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem, biała, wymiary 

zewnętrzne w mm:  240x350 mm 
13 100 szt. 

Koperta z folią bąbelkową: koperta ochronna z warstwą folii 

bąbelkowej wewnątrz, samoklejąca z paskiem, biała, wymiary 

zewnętrzne w mm: 320x 455 mm 
85  10 szt. 

Korektor płynny z pędzelkiem w buteleczce, idealne pokrycie bez 

rozmazywania, szybko schnie i posiada doskonałe właściwości 

kryjące, nie pozostawia śladów ani cieni na kserokopiach i faksach,  

idealny do korekcji miejscowej oraz dużych powierzchni, nakrętka 

z pędzelkiem, pojemność 20 ml. 

15 szt. 



 

Korektor w taśmie do wszystkich typów tuszu, doskonały i trwały 

efekt korygowania – tekst nie prześwituje z upływem czasu, suchy 

system korekcji umożliwia natychmiastowe pisanie ręczne 

bezpośrednio po korekcie, nie pozostawia śladów ani cieni na 

kserokopiach, nie zawiera rozpuszczalników, transparentna 

obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy, posiada 

regulację napięcia taśmy, szerokość taśmy korekcyjnej: 4,2 mm, 

długość taśmy korekcyjnej: 8,5 m,   

80 szt. 

Korektor w kształcie pióra z cienką końcówką pokryje najmniejsze 

błędy w każdym miejscu., przepuszcza tylko proporcjonalną i 

dokładnie wymierzoną ilość białego tuszu, 7ml wielofunkcyjny 

szybkoschnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka 

zabezpiecza przed przeźroczysta nasadka zabezpiecza przed 

wysychaniem, powierzchnia korygowania  630 m2   

10 szt. 

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 1 op./10 szt. 

50 op./10 szt. 

Koszulka krystaliczna, format A4 grubość 50 mikronów, otwarta na 

górze, przezroczysta 
5 100 szt. 

Koszulka zwykła, o mocnej groszkowej strukturze, o grubości  40 

mikronów 
90 100 szt. 

Kubki jednorazowe białe do napojów zimnych i gorących 200 ml 1 

op./100 szt. 
35 op/100 szt. 

Linijka: wykonana z przezroczystego plastiku, 30 cm 45 szt. 

Magnesy kolorowe  do przytwierdzania notatek do metalowego 

podłoża, opakowanie   typu Blister różne kolory wymiar:   SHR 30 

- 5 szt. - 1 op./5 szt.  
70 op./5 szt. 

Marker: do folii, szkła i porcelany jednocześnie nadający się do 

opisywania płyt CD, CD-Rom oraz DVD, grubość linii pisania 1-2 

mm , wodoodporny, nieścieralny, wysokiej jakości foliopis 

permanentny, różne kolory 

180 szt. 

Marker: suchościeralny nie rysujący powierzchni tablicy, końcówka 

markera okrągła, grubości linii do 3 mm, różne kolory Marker: do 

tablic białych 
400 szt. 



 

Masa mocująca o niezliczonej ilości zastosowań, do wielokrotnego 

mocowania papieru, plakatów, akcesoriów biurowych, unikatowa 

konsystencja masy zapewnia wygodną aplikację i niemal 

niewidoczny efekt mocowania. Doskonale zastępuje klasyczne 

pinezki i taśmę klejącą, łatwa do usunięcia, nie pozostawia plam po 

odklejeniu, wielokrotnego użycia, bez zapachu i bez 

rozpuszczalników, bezpieczna i przyjazna dla środowiska 1 op./30-

39g.  

30 
op

 

Nożyczki biurowe uniwersalne, do cięcia papieru, kartonu, tektury, 

zdjęć, taśmy samoprzylepnej, rozmiary 22 cm 
60 

szt.
 

Nożyczki biurowe uniwersalne, do cięcia papieru, kartonu, tektury, 

zdjęć, taśmy samoprzylepnej, rozmiary 16 cm 
80 szt. 

Ołówek mocny: oprawka drewniana, odporny na złamania, 

dostępny w różnych twardościach, z gumką 
150 szt. 

Pianka mocna przeznaczona do usuwania permanentnego atramentu 

z tablic suchościeralnych pozostawia czystą, wypolerowaną 

powierzchnię 150 ml 
55 szt. 

Pieczątka automatyczna z płytką tekstową jest mała i lekka, dzięki 

miękkim elementom obudowy trzyma się mocno i przyjemnie, 

powierzchnia płytki frontowej wykonana jest w innowacyjnej 

technologii IMD oraz jest odporna na ścieranie, dwa specjalne 

uchwyty umożliwiają czystą, intuicyjną wymianę wkładki 

tuszującej bez dotykania wkładki z tuszem, co pozwala uniknąć 

zabrudzenia rąk, wymiary 47 x 18 mm, obudowa dostępna w miksie 

kolorów:  czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy  

15 szt. 

Pieczątka automatyczna z płytką tekstową jest mała i lekka, dzięki 

miękkim elementom obudowy trzyma się mocno i przyjemnie, 

powierzchnia płytki frontowej wykonana jest w innowacyjnej 

technologii IMD oraz jest odporna na ścieranie, dwa specjalne 

uchwyty umożliwiają czystą, intuicyjną wymianę wkładki 

tuszującej bez dotykania wkładki z tuszem, co pozwala uniknąć 

zabrudzenia rąk, wymiary 58 x 22 mm, obudowa dostępna w miksie 

kolorów:  czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy  

13 szt. 

Pieczątka automatyczna DATOWNIK w obudowie z plastiku przy 

zmniejszonej emisji C0, do stemplowania korespondencji firmowej, 

potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy towaru, wysokość 

cyfr/liter 4 mm. wersja polsa  

10 szt. 



 

Pieczątka automat datownik w elegancjiej obudowie do 

stemplowania korespondencji firmowej, okienko pozycyjne 

umożliwia dokładne pozycjonowanie odbicia pieczątki, 

przezroczyste krawędzie obudowy pozwalają na ustawienie 

pieczątki w żądanym miejscu, dwa specjalne uchwyty umożliwiają 

czystą intuicyjną wymianę wkładki tuszującej bez dotykania 

wkładki z tuszem, co pozwala uniknąć zabrudzenia rąk, 

potwierdzenie odbioru i dostawy towaru lub poczty, wysokość 

cyfr/liter 4 mm  

6 szt. 

Płyn czyszczący do tablic suchościeralnych, skutecznie usuwa 

resztki markerów suchościeralnych, nie ścieka po naniesieniu na 

powierzchnie 
60 szt. 

Płyn do czyszczenia ekranów, spryskiwacz z płynem do 

czyszczenia ekranu i filtrów, usuwa kurz, ślady palców i inne 

zabrudzenia bez pozostawienia zacieków, antystatyczny, zapobiega 

ponowneu osadzeniu się kurzu i brudu. pojemność 250 ml./1 szt. 

60 1 szt./250 ml 

Płyta DVD-R: pojemność dysku 4,7 GB prędkość zapisu do 16x , 

nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV,  najniższy 

współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu 

nagrywarek DVD,  1op./10 szt. 

30 op./10 szt. 

Podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek, Specjalna struktura 

podkładki pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu 

złagodzenia podparcia, zatrzymuje ciepło ciała i usprawnia 

krążenie, zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki 

zarówno kulkowej, jak i optycznej,  Antypoślizgowa podstawa 

zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka.  

45 szt. 

Pojemnik biurowy: wykonany z metalowej siateczki, walec o 

średnicy  70mm, wysokość  95 mm, w kolorze czarnym lub 

srebrnym 
23 szt. 

Pojemnik na spinacze, pokrywa wykonana z magnetycznego 

plastiku ułatwiająca wyjmowanie spinaczy, na 100 szt. spinaczy 
33 szt. 

Pojemnik na wkłady papierowe: kolor plastikowy, przezroczysty 

dostępny z białymi i kolorowymi kartkami, ułatwia zachowania 

porządku na biurku, białe, kolor: wymiar 85x85x50 mm 
30 szt. 

Kostka papierowe klejona do wypełnienia pojemnika na wkłady 

papierowe białe, kolorowe: wymiar 85x85x35  1 op./10 szt. 
15 1 op./10szt. 

Półka na dokumenty: formatu A4, wykonana z wytrzymałego 

plastiku, dymna i przezroczysta, możliwość ustawiania półek jedna 

na drugiej, wymiary  245x65x345 mm, różne kolory 
13 szt. 



 

Przekładki kartonowe: przekładki kartonowe w formacie 1/3 A4, 

wykonane z kartonu grubości co najmniej 190 g/m2, wymiary 240 x 

105 mm, różne kolory. 
10 1 op./100szt. 

Ramka samoprzylepna informacyjna z odchylaną magnetyczną 

przednią stroną, łatwa i szybka zmiana informacji, możliwość 

obustronnego wykorzystania, wymiary A4/297x210 mm - czarna 

firmy np. DURAFRAME  

5 szt. 

Segregator do przechowywania akt osobowych File format A4, 

szerokość grzbietu 35 mm, dwustronne zadrukowane przekładki:  

A, B, C, na grzbiecie umieszczone jest okienko na wpisanie 

nazwisko lub numeru pracownika, segregator A4 na akta osobowe 

posiada sztywną, twardą, lakierowaną okładkę z oznaczeniem 

AKTA OSOBOWE.  

100 szt. 

Spinacz: trójkątny, kolor srebrny, wymiar co najmniej 26 mm  

1 op./100 szt. 
60 op./100 szt. 

Sprężone powietrze o pojemności 400 ml, do usuwania kurzu oraz 

pyłów z powierzchni: klawiatury, drukarki, napędy CD/DVD, 

kserokopiarki, telefax. 
35 szt. 

Ściereczki nasączone do czyszczenia ekranów monitorów i 

szklanych powierzchni  - 1op./100 szt.  nasączonych ściereczek do 

czyszczenia ekranu 
30 op./100 szt. 

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 

1 szt. 

Tablica flipchart powierzchnia suchościeralna lakierowana o 

właściwościach magnetycznych, konstrukcja aluminowana w 

kolorze popielatym, z szarymi wykończeniami, półka na akcesoria 

(na całej szerokości), unoszony  uchwyt na arkusze papieru w 

kolorze popielatym, trójnożny stojak o regulowanej wysokości -  

186 cm, wymiary tablicy: 70x100 cm 

5 szt. 

Taśma dwustronnie klejąca, do klejenia wykładzin, papieru, folii, 

tektury, uniwersalne zastosowanie, 38mmx10m 
25 szt. 

Taśma klejąca krystalicznie przezroczysta, wymiary 19 mm x 33 m. 

nie żółknąca z upływem czasu 
250 szt. 

Taśma pakowa: polipropylenowa taśma z klejem kauczukowym, 

wytrzymała na zrywanie, o wymiarach co najmniej 50 x 66 m, 

grubość taśmy 48mic bardzo wytrzymała brązowa 
150 szt. 



 

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 

7 szt. 

Teczka preszpanowa z gumką wykonana z mocnego kartonu, trzy 

skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość teczki przed 

wypadaniem, narożne gumki zamykające w kolorze teczki, różne 

kolory 

300 
szt.

 

Teczka: wykonana z kartonu, trzyskrzydłowa, format A4, 

zamykania na gumki na rogach, grzbiet bigowany, gramatura 

kartonu -  250, szerokość grzbietu 2 cm, różne kolory 
600 szt. 

Temperówka: jednootworowa z pojemnikiem na wiórki, średnica 

temperówki: do standartowych ołówków, wykonana z polistyrenu 

w różnych wersjach kolorystycznych, stalowe ostrze mocowane 

wkrętem, precyzyjnie połączone z obudową ostrze zapewnia 

idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania. 

60 szt. 

Tusz Wodny do znakowania papieru, dokumentów, do pieczątek 

ręcznych i samotuszujących, do pieczątek z gumową lub 

polimerową płytką stemplującą, dostępny w kolorach: czerwony, 

niebieski, zielony, czarny, filoetowy, buteleczka o pojemności 25 

ml pojemność 15 ml    

19 szt. 

Wkłady wymienne do Gąbki magnetycznej do ścierania tablic,  

wytworzone z miękkiego filcu do sprawnego usuwania markerów, 

stworzone do gąbki magnetycznej Nobo do tablic suchościeralnych. 

1 op./10 szt. 

13 op./10 szt. 

Zakładki indeksujące w podajniku  45x12: półprzezroczyste 

indeksujące niezakrywąjące tekstu umieszczone w specjalnym 

podajniku ułatwiającym wyciąganie. Mix 4 kol. neonpo 35 kart. Do 

wielokrotnego użytku. 

100 szt. 

Zakładki indeksujące/zestaw- 140 zakładek -neonowe/ 

samoprzylepne, łatwo usuwalne, możliwość wielokrotnego 

naklejania, wykonane z folii, wymiar:  12x43 mm, cztery kolory, po 

35 zakładek w każdym kolorze 

40 szt. 

Zakreślacz: na bazie wody, fluorescencyjny, idealny do zakreśleń 

na każdego rodzaju papierze, nie blaknie, nie rozmazuje wydruków 

atramentowych, końcówka ścięta, szerokość linii 5mm, różne 

kolory 

200 szt. 

Zawieszki na klucze z mechanizmem zaciskowym, który umożliwia 

wymianę etykiety, bez konieczności ściągania kluczyka z 

metalowego kółeczka. Opakowanie: 6 sztuk w kolorach: czarnym, 

niebieskim, czerwonym i żółtym. 1 op./6 szt. 

10 op/6 szt. 

Zeszyt: okładka laminowana lub polipropylenowa, zaokrąglone 

rogi, w kratkę A5, ilość kartek 96 
40 szt. 



 

Kołozeszyty liniatura, kratka, otwory do segregatora, prerforacja 

wzdłuż grzbietu ułatwiająca wyrywanie kratek A5 , miks, kolorów  

50 kartek 
140 szt. 

Zszywacz biurowy,  metalowy mechanizm i obudowa  zszywanie 

zamknięte i tapicerskie do 25 kartek, zszywki 24/6, 26/6, ładowany 

od góry, otwiera się o 180 stopni, wskaźnik ilości zszywek w 

magazynku, głębokość zszywania: 61 mm krótki magazynek, 

gwarancja 5 lata  

60 szt. 

Zszywacz biurowy  elegancji wysokowydajny, srebrny, matowy 

kolor, konstrukcja umożliwia zszywanie przy mniejszym wysiłku 

(do30%), od spodu wykończony specjalną warstwą antypoślizgową 

gwarantującą stabilnosć pracy, zszywa do 60 kartek (80 g/m2) 

jednorazowo, głębokość zszycia 65 mm, okres gwarancji 5 lat  

2 szt. 

Zszywki typu 24/6 opakowanie 1op./1000 szt. 10 op./1000 szt. 

Gilotyna mieczowa 2 szt. 

Papier ksero 20 ryza 

Zeszyt:A4  okładka twarda wysoka jakość wykończenia, szyty i 

wzmocniony grzbiet, z zadrukiem w kratkę  lub linię, ilość kartek 

96 
10 szt. 

Zeszyt:A5  okładka twarda wysoka jakość wykończenia, szyty i 

wzmocniony grzbiet, z zadrukiem w kratkę  lub linię, ilość kartek 

97 
10 szt. 

Koperty z rozszerzanymi bokami i spodem RBD, idealne do 

wysłania większej ilości korespondencji, katalogów, książek itp., 

samoklejące z paskiej C4 RBD  kolor biały lub brązowy 

229x324x38 mm, 130-150  g/m2  

20 op./25 szt. 

Klipsy biurowe 15mm - wysoka trwałość 

potrójny proces galwanizacji, kolor: czarny 

opakowanie zawiera 12 sztuk 
10 op./12 szt. 

Klipsy biurowe 19mm - wysoka trwałość 

potrójny proces galwanizacji, kolor: czarny 

opakowanie zawiera 12 sztuk 
10 op./12 szt. 

Klipsy biurowe 25mm - wysoka trwałość 

potrójny proces galwanizacji, kolor: czarny 

opakowanie zawiera 12 sztuk 
10 op./12 szt. 

Klipsy biurowe 32mm - wysoka trwałość 

potrójny proces galwanizacji, kolor: czarny 

opakowanie zawiera 12 szt. 
10 op./12 szt. 

Marker do flipchartów z tuszem na bazie wody o neutralnym 

zapachu, który zapobiega przebijaniu tuszu na drugą stronę, 

umożliwia  pozostawienie markera bez zatyczki bez wysychnięcia, 

okrągła końcówka o grubości linii pisania 1,5-3 mm kolory: 

niebieski, czarny, czerwony, zielony, lub komplet 1 op./4 szt.   

20 op./4 szt. 



 

 

 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania kwoty 

na którą zostanie zawarta umowa, w zależności o tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.  

IV. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za wykonaną usługę jest faktura VAT. Faktura będzie wystawiona na podstawie 

zleconego i zrealizowanego zamówienia.  

Płatności za usługę dokonywane będą przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy  

w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury . 

 


