
Lp. Asortyment Jednostka miary Ilość

1 cienkopis grub. 0,3-0,4 mm STABILO lub BIC lub o parametrach nie gorszych - czarny sztuk 66

2 cienkopis grub. 0,3-0,4 mm STABILO lub BIC lub o parametrach nie gorszych - niebieski sztuk 55

3 cienkopis grub. 0,3-0,4 mm STABILO lub BIC lub o parametrach nie gorszych - zielony sztuk 30

4 cienkopis grub. 0,3-0,4 mm STABILO lub BIC lub o parametrach nie gorszych - czerwony sztuk 59

5 cienkopis grub. 0,3-0,4 mm STABILO lub BIC lub o parametrach nie gorszych - żółty sztuk 5

6 cienkopis grub. 0,3-0,4 mm STABILO lub BIC lub o parametrach nie gorszych - fioletowy sztuk 4

7 cienkopis grub. 0,3-0,4 mm STABILO lub BIC lub o parametrach nie gorszych - brązowy sztuk 5

8 długopis na łańcuszku metalowym na postumencie samoprzylepnym średnicy ok. 12 cm sztuk 13

9 dziurkacz do 30 kartek LEITZ lub o parametrach nie gorszych sztuk 8

10 folia - okładka do bindowania przezrocz. PCV 0, 20 mm A4 sztuk pojedynczych 140

11 grzbiety do bindownicy niebieskie rozmiar 28,5 mm sztuk pojedynczych 65

12 gumki recepturki do opasywania dokumentów śr. 60 mm (1 op. = 1,0 kg) - opakowań opakowań 1

13 gumki recepturki do opasywania dokumentów śr. 100 mm (1 op. = 1,0 kg) - opakowań opakowań 1

14 karton wizytówkowy - papier A4 biały gładki 200g/m2 - sztuk sztuk 200

15 karton wizytówkowy - papier A4 bkremowy gładki 200g/m2 - sztuk sztuk 150

16 karton wizytówkowy - papier A4 biały gładki 250g/m2 sztuk pojedynczych 383

17 karton wizytówkowy - papier A4 kremowy gładki 250g/m2 sztuk pojedynczych 245

18 klej biurowy biały w sztyfcie 35 g AMOS lub o parametrach nie gorszych sztuk pojedynczych 80

19 klipy do dokumentów metalowe 19 mm sztuk pojedynczych 288

20 klipy do dokumentów metalowe 25 mm sztuk pojedynczych 239

21 klipy do dokumentów metalowe 32 mm sztuk pojedynczych 260

22 klipy do dokumentów metalowe 50 mm sztuk pojedynczych 194

23 koperty C 6 białe samoprzylepne sztuk pojedynczych 11 970

24 koperty C 4 białe samoprzylepne sztuk pojedynczych 3 390

25 koperty C 4 brązowe samoprzylepne sztuk pojedynczych 430

26 koperty brązowe B4 HK RBD (z rozszerzonym dnem i bokami) samoprzylepne sztuk pojedynczych 935

27 koperty B 5 białe samoprzylepne sztuk pojedynczych 3 660

28 koperty bąbelkowe (z zabezpieczeniem powietrznym) B5 sztuk pojedynczych 265

29 koperty bąbelkowe (z zabezpieczeniem powietrznym) C ok. 150x215 mm sztuk pojedynczych 215

30 koszulka A4/100 - 0,38 mm wkładana od góry - (1 op. = 100 sztuk) opakowań 62

31 koszulki zawieszkowe na płyty CD/DVD przezroczyste gr. ok. 0,18 mm sztuk 200

32 korektor w piórze kulkowy w płynie ok. 8 ml sztuk 47

33 korektor w płynie z pędzelkiem ok. 8 ml sztuk 27

34 korektor w taśmie z taśmą ok. 10 m sztuk 2

35 linijka przezroczysta z polistyrenu 30 cm o trwałej nieścieralnej podziałce i zaokrąglonych rogach sztuk 2

36 marker czarny permanentny (wodoodporny) z końcówką okrągłą ok. 1-3 mm EDDING 21 lub o parametrach nie gorszych sztuk 53

37 marker czarny permanentny (wodoodporny) z końcówką okrągłą ok. 2,5 - 3 mm EDDING 21 lub o parametrach nie gorszych sztuk 34

38 nici lniane - dratwa - waga ok. 100g  (długość ok. 120m) sztuk (rolek) 23

39 notes - kostka karteczki białe klejone ok. 85x85mm - (bloczek=100 szt.) blok 52

40 notes - kostka karteczki 3 kolory samoprzylepne 40x50mm blok 81

41 notes - kostka karteczki żółte samoprzylepne 75x75mm - (bloczek=100 szt.) blok 63

42 nożyczki 14-15,5 cm metalowe - sztuk sztuk 1

43 nożyczki 21 cm metalowe sztuk 20

44 papier kserograficzny A-4 80g/m2 białość min. 161CIE nieprzezrocz > niż 91% ryz 1 345

45 papier toaletowy biały makulaturowy - zewn. średnica 19 cm x szer. 10 cm rolek 1 032

46 pinezki srebrne (1 op.  = 50 szt.) opakowań 23

47 płyta CD-RW ESPERANZA + koperta z okienkiem do każdej płyty sztuk 172

48 płyta CD-R 700MB ESPERANZA+ koperta z okienkiem do każdej płyty sztuk 290

49 płyta DVD-R 4,7GB ESPERANZA + koperta z okienkiem do każdej płyty sztuk 185

50 płyta DVD-R 4,7GB ESPERANZA w pudełku plastikowym SLIM sztuk 105

51 poduszka do stempli kauczukowych czerwona o wym. poduszki ok. 165 x 100 mm WAGRAF lub o parametrach nie gorszych sztuk 13

52 ręczniki papierowe składane Z-Z białe - w zgrzewce 200 listków zgrzewek 1 800

53 rolka papierowa termo szer. 80mm x dług. 80m rolek 20

54 segregator  A4/75  (duży) kolor czarny sztuk 74

55 segregator  A4/75  (duży) kolor niebieski sztuk 99

56 segregator  A4/75  (duży) kolor czerwony sztuk 84

57 segregator  A4/75  (duży) kolor żółty sztuk 44

58 segregator  A4/50  (średni pałąkowy) kolor czarny sztuk 26

59 skoroszyt PCV A4 zawieszkowy tył czerwony, wierzch przezroczysty sztuk 491

60 skoroszyt zawieszkowy A4 biały kartonowy 1/1 (cały) sztuk 682

61 skoroszyt zawieszkowy A4 biały kartonowy 1/2 (połówka) sztuk 75

62 spinacz okrągły biurowy metalowy R 28/100 (1 op. = 100 szt.) opakowań 99

63 spinacz plikowy biurowy 50 mm (1 op. = 100 szt.) opakowań 38

64 taśma do metkownicy jednorzędowa cenowa biała falista 26 x 12 mm rolki 14

65 taśma do metkownicy jednorzędowa cenowa biała prosta 26 x 15 mm rolki 23

66 taśma klejąca biurowa bezbarwna 25 mm rolki 76

67 taśma klejąca bezbarwna 48 mm x 50 m rolki 52

68 taśma klejąca bezbarwna szer. ok. 12 mm rolki 3

69 taśma pakowa brązowa 48 mm x 50 m rolki 49

70 teczka wiązana biała A4 kartonowa sztuk 4 235

71 tusz do stempli kauczuk. czerwony 25-30 ml  COLOP lub NORIS lub o parametrach nie gorszych sztuk 44

72 tusz do stempli kauczuk. czarny 25-30 ml  COLOP lub NORIS lub o parametrach nie gorszych sztuk 21

73 tusz do stempli metalowych czerwony 25-30 ml  COLOP lub NORIS lub o parametrach nie gorszych sztuk 20

74 wkłady niebieskie do długopisów na łańcuszku na postumencie (pasujące do pozycji nr 8 wykazu) sztuk 24

75 zakładki indeksujące papierowe samoprzylepne 50 x 20 mm x 4 kolory sztuk 99

76 zszywacz do zszywek N010 sztuk 1

77 zszywacz metalowy do 30 kartek do zszywek 24/6 LEITZ lub o parametrach nie gorszych sztuk 10

78 zszywacz metalowy do 60 kartek do zszywek 23/10 LEITZ lub o parametrach nie gorszych - sztuk sztuk 1

79 zszywki duże NO 23/13 (1 op. = 1000 szt.) opakowań 14

80 zszywki duże  NO 23/10 (1 op. = 1000 szt.) opakowań 16

81 zszywki NO 24/6 (1 op. = 1000 szt.) opakowań 123

82 zszywki małe N010 (1 op. = 1000 szt.) opakowań 19
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