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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykaz artykułów biurowych 

GRUPA  A: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Wymagania 

 
Szacunkowa 

ilość*  
 

1 Koszulki do akt 
Do dokumentów formatu A4, z europerforacją, groszkowe, wykonane z przezroczystej, 
antystatycznej folii, trwałe, otwierane z góry, opakowanie -100 szt. 

500 op. ** 

2 Koszulki do akt 
Do dokumentów formatu A4, z europerforacją, wykonane z krystalicznej, przezroczystej i 
antystatycznej folii, trwałe, otwierane z góry, opakowanie -100 szt. 

250 op. ** 

3 Koszulki z klapką 
Do dokumentów formatu A4, z boczną klapką na całej wysokości, groszkowe, wykonane z 
przezroczystej folii PP, trwałe, otwierane z boku, opakowanie - 10 szt. 

1000 op. ** 

4 Blok makulaturowy Format A5, w kratkę, min. 50 kartek 160 szt. 
5 Blok makulaturowy Format A4, w kratkę, min. 50 kartek 140 szt. 
6 Zeszyt Format A4, 96 kartek, w kratkę, twarda oprawa 160 szt. 
7 Zeszyt Format A5, 96 kartek, w kratkę, twarda oprawa 165 szt. 
8 Zeszyt Format A5, 60 kartek, w kratkę, miękka oprawa 135 szt. 
9 Zeszyt Format B5, 160 kartek, w kratkę, twarda oprawa 132 szt. 

10 Ofertówka – obwoluta „L” 
Do dokumentów formatu A4, przezroczysta, bezbarwna, otwierana od góry i z prawej 
strony, wykonana z twardej folii o grubości, co najmniej 150 mikronów. 

1950 szt. 

11 Zszywki do zszywacza Rozmiar 24/6, do zwykłego (standardowego) zszywacza, opakowanie - 1000 szt. 1000 op. ** 

12 Zszywki do zszywacza Rozmiar mini - „No. 10”, do małego zszywacza, opakowanie - 1000 szt. 140 op. ** 

13 Gumka do ścierania Biała, miękka, ołówkowa, nienaruszająca struktury papieru. 530 szt. 

14 Klej w sztyfcie 
Do papieru, bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, niemarszczący papieru, pojemność 35-
40 g 

216 szt. 

15 Spinacze biurowe Metalowe, „okrągłe”, wielkość 25-28 mm, kolor srebrny, opakowanie -  100 szt. 1750 op. ** 

16 Spinacze biurowe Metalowe, „okrągłe”, wielkość 50 mm, kolor srebrny, opakowanie - 100 szt. 150 op. ** 

17 Foliopis - marker 
Do opisywania płyt CD/DVD, możliwość pisania po folii, niezmywalny wodoodporny tusz, 
bezwonny, wyposażony w gumkę do ścierania, końcówka 0,4-0,6 mm, różne kolory 
(minimum 2 - w tym czarny i niebieski) 

580 szt. 

18 Rozszywacz 
Wykonany z metalu z plastikowymi uchwytami, uniwersalny - do wszystkich rodzajów 
zszywek 

200 szt. 

19 Grafity – rysiki grafitowe Do ołówka automatycznego, grubość 0,5 mm, twardość HB, opakowanie - 12  szt. 216 op. ** 



Część III SIWZ 

WZ/19/2019 

20 Korektor w płynie 
Ekologiczny, tj. na bazie wody, szybkoschnący, z pędzelkiem lub gąbką, pojemność 
minimum 20 ml 

86 szt. 

21 Korektor w piórze 
Szybkoschnący, niegęstniejący i niewysychający, z cienką metalową końcówką 
zapewniającą dokładność korygowania pisma ręcznego i komputerowego, wyposażony w 
skuwkę z klipsem, grubość linii korygowania 1 – 2 mm, pojemność minimum 8 ml 

156 szt. 

22 Klipsy metalowe 
Do spinania papieru, mocne, stalowe, w kolorze czarnym, wielkość 19 mm, opakowanie - 
12 szt. 

1152 op. ** 

23 Klipsy metalowe 
Do spinania papieru, mocne, stalowe, w kolorze czarnym, wielkość 25 mm, opakowanie - 
12 szt. 

792 op. ** 

24 Klipsy metalowe 
Do spinania papieru, mocne, stalowe, w kolorze czarnym, wielkość 32 mm, opakowanie - 
12 szt. 

720 op. ** 

25 Klipsy metalowe 
Do spinania papieru, mocne, stalowe, w kolorze czarnym, wielkość 41-42 mm, 
opakowanie - 12 szt. 

154 op. ** 

26 Klipsy metalowe 
Do spinania papieru, mocne, stalowe, w kolorze czarnym, wielkość 50-51 mm, 
opakowanie - 12 szt. 

112 op. ** 

27 Karteczki samoprzylepne 
Żółte, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania, niepozostawiające śladów kleju, 
klejone po dłuższym boku, o rozmiarze 38x51 mm, bloczek (opakowanie) zawierający 100 
karteczek 

2220 op. ** 

28 Karteczki samoprzylepne 
Żółte, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania, niepozostawiające śladów kleju, 
o rozmiarze 76x76 mm, bloczek (opakowanie) zawierający 100 karteczek 

2736 op. ** 

29 Karteczki samoprzylepne 
Żółte, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie pozostawiające śladów kleju, 
klejone po dłuższym boku, o rozmiarze 76x127 mm, bloczek (opakowanie) zawierający 
100 karteczek 

624 op. ** 

30 Teczka tekturowa wiązana 
Na dokumenty formatu A4, trwała, biała, z trzema wewnętrznymi klapami 
zapobiegającymi wypadaniu dokumentów, bezkwasowa, wykonana ze sztywnego kartonu 
(minimum 240g/m2) 

2900 szt. 

31 Teczka z gumką 
Na dokumenty formatu A4, trwała, wykonana z grubego kartonu (minimum 300g/m²), z 
trzema wewnętrznymi skrzydłami zapobiegającymi wypadaniu dokumentów, z gumkami 
narożnymi w kolorze teczki, różne kolory (minimum 5) 

4300 szt. 

32 Ołówek  
Wykonany z drewna, z mocnym i elastycznym grafitem odpornym na złamania, nazwa 
producenta oraz twardość określona na ołówku, z gumką, twardość HB 

1100 szt. 

33 Linijka 
Wykonana z przezroczystego bezbarwnego plastiku, z wyraźnym, trudnościeralnym 
nadrukiem podziałki, długość 30 cm 

170 szt. 

34 Przekładki 
Do segregatora formatu A4, wykonane z grubego kartonu, trwałe, z kolorowymi, gładkimi 
indeksami bez nadruku, każda strona w kolorze indeksu, mix kolorów, opakowanie  - 10 
szt. 

1350 op. ** 

35 Marker 
Permanentny, szybkoschnący tusz, pozwalający pisać po różnych rodzajach powierzchni 
(co najmniej: drewnie, metalu, plastiku, tekturze), z zaokrągloną końcówką, grubość linii 

1068 szt. 
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1-3 mm, nie zawierający ksylenu i toluenu, odporny na światło słoneczne i wodę, 
minimum 4 kolory tuszu (w tym czarny, niebieski, czerwony i zielony) 

36 Koperta C4 Biała, samoklejąca z paskiem, opakowanie -  500 szt. 18 op. ** 

37 Koperta C5 Biała, samoklejąca, klejona po długim boku, opakowanie  - 500 szt. 40 op. ** 

38 Koperta C5 
Biała, samoklejąca, klejona po długim boku, z okienkiem o rozmiarze 45x90 mm (prawy 
środek), opakowanie -  500 szt. 

41 op. ** 

39 Koperta C5 
Biała, samoklejąca, klejona po długim boku, z okienkiem o rozmiarze 45x90 mm (lewy 
środek), opakowanie -  500 szt. 

10 op. ** 

40 Koperta C6 Biała, samoklejąca, opakowanie -1000 szt. 2 op. ** 

41 
Koperta trójwymiarowa 
samoprzylepna 

Format B4, brązowa, samoklejąca z paskiem, opakowanie - 250 szt. 8 op. ** 

42 Nożyczki 
Rozmiar 17-21 cm, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z  trwałego plastiku, ostrza ze 
stali nierdzewnej 

264 szt. 

43 Księga kancelaryjna 
Do wpisywania korespondencji, format A4, 10 rubryk na stronie, oprawa introligatorska, 
96 k 

50 szt. 

44 
Tacka – szufladka  na 
dokumenty 

Wykonana z wytrzymałego odpornego na pęknięcia materiału, przezroczysta lub dymna, 
na dokumenty formatu A4, możliwość schodkowego ustawiania 

434 szt. 

45 Temperówka Kostka metalowa, w kształcie klina, pojedyncze ostrze 288 szt. 
46 Pinezki Do tablic korkowych, typu beczułki, kolorowe, opakowanie minimum 50 szt. 50 op. ** 

47 
Klipsy do akt – spinacze 
archiwizacyjne 

Dwuczęściowe plastikowe klipsy do archiwizacji dokumentów, białe, rozstaw otworów 80 
mm, opakowanie - 100 szt. 

36 op. ** 

48 Kostka biała klejona 
Z kartkami do notatek, zawierająca minimum 250 kartek klejonych z jednej strony, wymiar 
80-90x80-90, wysokość 40-60 mm 

425 szt. 

49 Blok do flipchartów 
Uniwersalny, pasujący do większości tablic typu flipchart, gładki, minimum 30 kart, 
gramatura papieru co najmniej 50g/m², wymiar 65-70x100 cm 

28 szt. 

50 Teczka do podpisu 

Na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu, z zewnątrz pokryta folią 
polipropylenową lub skóropodobnym tworzywem, z 20 przegródkami, z 2, 3 lub 4 
otworami w celu pokazania zawartości teczki, z harmonijkowym grzbietem zwiększającym 
pojemność, minimum 3 kolory – w tym czarny i granatowy 

115 szt. 

51 
Okładki do dokumentów 
bindowanych 

Folia przezroczysta, bezbarwna, rozmiar A4, grubość 0,2 mm, opakowanie - 100 szt. 13 op. ** 

52 
Okładki do dokumentów 
bindowanych 

Karton formatu A4, nabłyszczana wierzchnia warstwa, gramatura 250 - 270g/m², różne 
kolory (minimum 3, w tym biały), opakowanie - 100 szt. 

16 op. ** 

53 Podajnik do taśmy klejącej 
Ergonomiczny kształt, wyposażony w metalowe ostrze, wykonany z trwałego materiału, 
na taśmę o wymiarze 19 mm x 33 m (określoną w poz. 77 w artykułach Grupy A) 

108 szt. 

54 
Zszywki do zszywacza 
introligatorskiego 

Rozmiar 24/06, opakowanie - 1000 szt. 2 op. ** 
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55 
Zszywki do zszywacza 
introligatorskiego 

Rozmiar 23/08, opakowanie - 1000 szt. 9 op. ** 

56 
Zszywki do zszywacza 
introligatorskiego 

Rozmiar 23/10, opakowanie - 1000 szt. 15 op. ** 

57 
Zszywki do zszywacza 
introligatorskiego 

Rozmiar 23/13, opakowanie - 1000 szt. 5 op. ** 

58 
Zszywki do zszywacza 
introligatorskiego 

Rozmiar 23/15, opakowanie - 1000 szt. 3 op. ** 

59 
Zszywki do zszywacza 
introligatorskiego 

Rozmiar 23/17, opakowanie - 1000 szt. 2 op. ** 

60 
Zszywki do zszywacza 
introligatorskiego 

Rozmiar 23/23 - 24, opakowanie - 1000 szt. 2 op. ** 

61 Termookładka Szer. 1,5 mm, biała, opakowanie - 100 szt. 5 op. ** 

62 Termookładka Szer. 2 mm, biała, opakowanie - 100 szt. 6 op. ** 

63 Termookładka Szer. 3 mm, biała, opakowanie - 100 szt. 2 op. ** 

64 Termookładka Szer. 4 mm, biała, opakowanie - 100 szt. 15 op. ** 

65 Termookładka Szer. 6 mm, biała, opakowanie - 100 szt. 8 op. ** 

66 Termookładka Szer. 9/10 mm, biała, opakowanie - 80 szt. 6 op. ** 

67 Termookładka Szer. 12 mm, biała, opakowanie - 80 szt. 3 op. ** 

68 Marker 
Przeznaczony do tablic suchościeralnych, nietoksyczny, ze skuwką w kolorze tuszu, z 
zaokrągloną końcówką, różne kolory tuszu (minimum 4 - w tym niebieski czerwony i 
czarny) 

60 szt. 

69 Teczka z klipsem 
Na dokumenty formatu A4, sztywna przednia i tylna okładka wykonana z tektury i 
tworzywa PCV, klips utrzymujący minimum 50 kartek, z uchwytem na długopis, różne 
kolory (minimum 2 – w tym czarny) 

25 szt. 

70 Kołonotatnik Format A5, 80 - 100 kartek, w kratkę, miękka oprawa 390 szt. 
71 Kołonotatnik Format A4, 80 - 100 kartek, w kratkę, miękka oprawa 280 szt. 

72 Pojemnik na spinacze 
Wykonany z trwałego, niepękającego materiału, z wbudowanym magnesem 
pozwalającym wyjmować pojedyncze spinacze 

110 szt. 

73 Podkładka na biurko Wymiar 400-500 mm x 550-650 mm, z mapą Polski lub Europy lub świata 70 szt. 

74 Zszywacz 
Wykonany z materiału o wysokiej wytrzymałości, na małe zszywki „No. 10”, zszywający 
minimum 5 kartek, części mechaniczne wykonane z metalu, różne kolory (minimum 2) 

25 szt. 

75 Dziurkacz duży 
Korpus wykonany z metalu, możliwość jednorazowego dziurkowania minimum 50 kartek o 
gramaturze 80g/m², z miarką do formatów, średnica dziurek 5,5 mm, odległość między 
dziurkami 80 mm 

15 szt. 

76 Pojemnik na czasopisma Na dokumenty formatu A4, składany, pełny, wykonany z bardzo grubego papieru lub 750 szt. 
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tektury i pokryty kolorową folią, szerokość grzbietu 7 cm, dwustronna wymienna etykieta 
papierowa, na grzbiecie otwór na palec, różne kolory (minimum 6) 

77 Taśma klejąca 
W rolce, po której można pisać, niewidoczna na kserokopiach, nie żółknąca i nie blaknąca 
z upływem czasu, szer. 19 mm, dł. 33 m. 

550 szt. 

78 Przybornik na biurko 
Wykonany z odpornego na pęknięcia materiału, wielofunkcyjny - wyposażony w kilka 
przegródek na mniejsze i większe materiały biurowe, z bloczkiem papierowym 

90 szt. 

79 
Etykieta wymienna do 
segregatora 

Dopasowana do segregatora o szerokości grzbietu 70-80 mm, wykonana ze sztywnego 
białego kartonu, dwustronna, posiadająca linie do opisu 

800 szt. 

80 
Etykieta wymienna do 
segregatora 

Dopasowana do segregatora o szerokości grzbietu 50 mm, wykonana ze sztywnego 
białego kartonu, dwustronna, posiadająca linie do opisu 

400 szt. 

81 Koszulka na płytę CD/DVD 
Przeznaczona do przechowywania 1 płyty, wykonana z przezroczystej, wytrzymałej, 
antystatycznej folii, z perforacją pozwalającą na wpięcie do segregatora, z klapką 
zabezpieczającą płytę przed wypadnięciem 

1900 szt. 

82 Wkład do długopisu Do długopisu określonego w poz. 9 w artykułach Grupy B. 192 szt. 
83 Wkład do długopisu Do długopisu określonego w poz. 10 w artykułach Grupy B. 156 szt. 
84 Wkład do długopisu Do długopisu określonego w poz. 11 w artykułach Grupy B. 96 szt. 

85 Koperta bąbelkowa 13/C 
Biała, samoklejąca z paskiem, wykonana z papieru o wysokiej jakości 80g – 90g, 
wypełniona folią bąbelkową z powietrzem, rozmiar zewnętrzny 170mm X 225mm, rozmiar 
wewnętrzny 150mm X 215mm,  

400 szt. 

86 Koperta bąbelkowa 16/F 
Biała, samoklejąca z paskiem, wykonana z papieru o wysokiej jakości 80g – 90g, 
wypełniona folią bąbelkową z powietrzem, rozmiar zewnętrzny 240mm X 350mm, rozmiar 
wewnętrzny 220mm X 340mm,  

300 szt. 

87 Taśma klejąca pakowa 
Uniwersalna, mocna i wytrzymała, wodoodporna, brązowa lub transparentna, szerokość 
48-50 mm, długość co najmniej 65 m. 

420 szt. 

88 Datownik 
Automatyczny, trwała obudowa ze stopką antypoślizgową,  w co najmniej dwóch kolorach 
odbicia (niebieskim i czarnym), wersja cyfrowa, wysokość cyfr 4 mm. 

130 szt. 

89 Folia laminacyjna 
A4, błyszcząca, zaokrąglone rogi, przeznaczona do dwustronnego zalaminowania 
dokumentu, każda ze stron o grubości 100 mikronów (1 sztuka to 2 x 100 mikronów), 
opakowanie - 100 sztuk 

1 op.** 

90 Folia laminacyjna 
A3, błyszcząca, zaokrąglone rogi, przeznaczona do dwustronnego zalaminowania 
dokumentu, każda ze stron o grubości 80 mikronów (1 sztuka to 2 x 80 mikronów), 
opakowanie - 100 sztuk 

1 op.** 

91 Etykiety samoprzylepne 
Format A4, przeznaczone do drukarek laserowych i kserokopiarek, opakowanie - 100 
arkuszy 

38 op.** 

92 Tablica korkowa 
W drewnianej ramie, wykonana z wysokogatunkowego korka, z dołączonym zestawem 
montażowym, wymiar 40-50 x 60-70 cm. 

6 szt. 

93 Tablica korkowa 
W drewnianej ramie, wykonana z wysokogatunkowego korka, z dołączonym zestawem 
montażowym, wymiar 60-70 x 90-100 cm. 

16 szt. 
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94 Tablica korkowa 
W drewnianej ramie, wykonana z wysokogatunkowego korka, z dołączonym zestawem 
montażowym, wymiar 80-90 x 110-120 cm. 

5 szt. 

95 Przekładki podłużne 
Format 1/3 A4, wykonane ze sztywnego kartonu, trwałe, mające 4 dziurki na obu 
krawędziach, pozwalające na wpięcie do segregatora zarówno poziomo, jak i pionowo, w 
co najmniej 4 kolorach, opakowanie - 100 szt. 

20 op.** 

96 Przekładki podłużne 
Format 1/3 A4, wykonane ze sztywnego kartonu, trwałe, mające 4 dziurki na obu 
krawędziach, pozwalające na wpięcie do segregatora zarówno poziomo, jak i pionowo, 
opakowanie – mix kolorów -  100 szt. 

20 op.** 

97 Tusz do pieczątek 

Bezolejowy, do pieczątek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką 
stemplującą, z końcówką ułatwiającą aplikację, w co najmniej 4 kolorach: czarnym, 
niebieskim, czerwonym i zielonym, zakrętka w kolorze tuszu lub z oznaczeniem koloru 
tuszu, pojemność minimum 25 ml 

35 szt. 

 
GRUPA B: 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Wymagania minimalne 

Szacunkowa ilość* 
 

1 
Segregator 
A4*** 

Mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, dwustronna wymienna etykieta papierowa, szer. 
grzbietu 70 - 80 mm, oklejony na zewnątrz folią zabezpieczająca przed zabrudzeniem, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce blokujące okładkę po zamknięciu, dolne krawędzie wzmocnione 
metalowymi okuciami, różne kolory (minimum 11). 

3450 szt. 

2 
Segregator 
A4*** 

Mechanizm dźwigniowy wysokiej jakości z dociskaczem, dwustronna wymienna etykieta papierowa, szer. 
grzbietu 45-55 mm, oklejony na zewnątrz folią zabezpieczająca przed zabrudzeniem, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce blokujące okładkę po zamknięciu, dolne krawędzie wzmocnione 
metalowymi okuciami, różne kolory (minimum 11). 

2200 szt. 

3 

Cienkopis 
kulkowy – 
pióro 
kulkowe*** 

Wykonany z materiału o wysokiej trwałości, wyposażony w skuwkę z metalowym klipem, kapilarny system 
podawania tuszu, tusz pigmentowy, wodoodporny, nieblaknący w świetle słonecznym, obudowa z 
okienkiem umożliwiającym kontrolę zużycia tuszu, nazwa producenta lub typ określona na obudowie, 
długość linii pisania minimum 1600 m, grubość linii 0,25-0,35 mm, minimum 4 kolory tuszu (w tym 
niebieski, zielony, czerwony i czarny). 

2088 szt. 

4 
Skoroszyt*** 
plastikowy  

Dla dokumentów formatu A4, wykonany ze sztywnej i mocnej folii, twardy, strona przednia przezroczysta, 
strona tylna kolorowa, wysuwany papierowy pasek na grzbiecie do opisu, w środku „blaszka” (element 
wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego przytrzymujący dokumenty) i wąs umożliwiający wpięcie 
dokumentów, niewpinany do segregatora, różne kolory (minimum 8) 

3700 szt. 

5 
Skoroszyt*** 
plastikowy  

Dla dokumentów formatu A4, wykonany ze sztywnej i mocnej folii, twardy, strona przednia przezroczysta, 
strona tylna kolorowa, wysuwany papierowy pasek na grzbiecie do opisu, w środku „blaszka” (element 
wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego przytrzymujący dokumenty) i wąs umożliwiający wpięcie 
dokumentów, z paskiem perforowanym umożliwiającym wpięcie do każdego rodzaju segregatora, różne 
kolory (minimum 8). 

14160 szt. 
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6 Zszywacz*** 
Wykonany z materiału o bardzo wysokiej wytrzymałości, na zszywki 24/6, zszywający minimum 15 kartek, 
mechanizm wykonany z metalu. 

310 szt. 

7 Dziurkacz*** 
Wykonany z materiału o bardzo wysokiej wytrzymałości, możliwość jednorazowego dziurkowania minimum 
20 kartek, mechanizm wykonany z metalu, z ogranicznikiem formatu. 

170 szt. 

8 
Zakreślacz  
Tekstu*** 

Wykonany z materiału o wysokiej trwałości, ze ściętą końcówką 1-5 lub 2-5 mm, fluorescencyjny, odporny 
na wysychanie tusz, ekologiczny tj. na bazie wody, płaski korpus w kolorze atramentu, różne kolory 
(minimum 6 – w tym żółty, zielony, różowy i pomarańczowy). 

2820 szt. 

9 Długopis*** 

Wykonany z materiału o wysokiej trwałości, z wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa umożliwiająca 
kontrolę zużycia tuszu, skuwka z klipem,  metalowa przykręcana końcówka dolna, nazwa producenta lub 
typ określona na obudowie, wkład: długość linii pisania minimum 1650 m, końcówka pisząca z kulką z 
węglika wolframu, grubość linii 0,25 – 0,33 mm, minimum 4 kolory wkładu piszącego (w tym czarny, 
niebieski, zielony i czerwony). 

2460 szt. 

10 
Długopis*** 
automatyczny 

Wykonany z materiału o wysokiej trwałości, z wymiennym wkładem, z systemem przyciskowym, 
przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę zużycia tuszu, gumowy uchwyt w kolorze wkładu, 
wodoodporny tusz, nazwa producenta lub typ określona na obudowie, wkład: długość linii pisania minimum 
900 m, grubość linii 0,25 – 0,35 mm, minimum 4 kolory wkładu piszącego (w tym czarny i niebieski, zielony i 
czerwony). 

1788 szt. 

11 
Długopis  
żelowy*** 

Wykonany z materiału o wysokiej trwałości, z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny, nieblaknący w 
świetle słonecznym, przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę zużycia tuszu, skuwka z klipem,  
metalowa przykręcana końcówka dolna, nazwa producenta lub typ określona na obudowie, wkład: długość 
linii pisania, co najmniej 900 m, grubość linii 0,25 - 0,35 mm, minimum 4 kolory wkładu piszącego (w tym 
niebieski, czarny, zielony i czerwony). 

1812 szt. 

12 
Zakładki*** 
indeksujące 

Rozmiar 25 x 43 mm, wykonane z folii, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania bez uszkodzenia 
powierzchni dokumentów, łatwe do opisywania, różne kolory (minimum 5 – w tym żółte, czerwone i 
zielone). 

4070 op. ** 

13 
Ołówek*** 
automatyczny 

Wykonany z materiału o wysokiej trwałości, ergonomiczny, gumowany uchwyt ułatwiający pisanie, z 
metalowym mechanizmem przesuwania grafitu,  na grafity o grubości 0,5 mm, z gumką w przycisku, różne 
kolory obudowy (minimum 2). 

504 szt. 

14 
Korektor w 
taśmie*** 

Sucha biała taśma umożliwiająca natychmiastową korektę (natychmiastowe pisanie po korygowanej 
powierzchni), idealnie przylegająca do papieru i nie fałdująca się przy nanoszeniu, nie zostawiająca cieni na 
kserokopiach, ergonomiczny kształt zapewniający wygodny uchwyt i dokładne rozprowadzenie, szerokość 
taśmy 4-4,2 mm, długość taśmy minimum 8 m, nietoksyczny – niezawierający rozpuszczalnika. 

492 szt. 

* wskazane ilości artykułów biurowych są ilościami szacunkowymi, podanymi jako orientacyjne ilości, określone na podstawie zakupów dokonanych przez 
Zamawiającego w czasie trwania ostatniej umowy na dostawy artykułów biurowych oraz planowanego zużycia ww. materiałów podczas realizacji umowy 
będącej wynikiem tego postępowania. 

  ** oznacza - „opakowanie” 
  *** Wykonawca może zaoferować dany artykuł tylko jednego Producenta. 


