Poznań, dnia 29 listopada 2017 r.

SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań
ZP-373-13/17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2018
ZP-373-13/17 - w zakresie części 1 oraz część 2

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz, U, z 2017 r. poz. 1579 tekst jedn.) Zamawiający publikuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

PYTANIE NR 1 - poz. 1 część 1
Proszę o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 ponieważ parametr wilgotności
papieru podany w SIWZ przez Zamawiającego nie są aktualne od kilku lat,
W załączniku aktualna specyfikacja produktu a poniżej link do strony producenta.
http://www,internationatoamer.com/apns/mpierypol/papier-pol-lux.html
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz.l cz.l zmienia parametr wilgotności z wartości 4+/-0,5 %na parametr
określony w przedziale 3,6 - 5,0 +/-0,5%.
PYTANIE NR 2 - poz. 3 część 1
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania papieru o gramaturze 160+/-4 g/m2 zgodnie
z IS0536, Dopuszczenie takiego produktu w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i
jakość a pozwoli tylko na zwiększenie konkurencyjności prowadzonego postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz.3 cz. 1 dopuszcza papier o gramaturze 160 (+7-4) g/m2.

PYTANIE NR 3 - poz. 4 część 1
Papiery pakowe 80g/m2 ze względu na specyfikę produkcji posiadają tolerancję gramatury
+/-6 g. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, ewentualnie o dopuszczenie do
zaoferowania papierów pakowych 80g/m2 +/-6g/m2.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz.4 cz. 1 dopuszcza papier o gramaturze 80g/m2 (47-6) g/m2 .

PYTANIE NR 4 - poz. 54, 55 części 1
Koperty ze względu na proces produkcji - produkowane są maszynowo z prędkością
500/600 szt. Na minutę, mają tolerancję wymiarów +/- 2 mm. Proszę o dopuszczenie takiej
tolerancji w oferowanych produktach (tak jak w poz. 10-16części 1 formularza).
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 54, 55 cz. 1 dopuszcza tolerancję wymiarów (+/- 2 mm).
PYTANIE NR 5 - poz. 56 część 1
Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Co oznacza zapis gramatura
80 (+/-30 mm)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w poz. 56 cz. 1 - zapis po zmianie gramatura 80 (+/- 3 mm)

PYTANIE NR 6 - poz. 15 część II
Teczka skrzydłowa zapiana rzepy jest teczką na dokumenty A4 i ma rozmiar A4+. Proszę o
zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 15 cz. 2 informuje że nazwa teczki zapinanej na rzepy różnie jest
formułowana przez dostawców, najważniejszym jest spełnienie parametrów przedstawionych
w SIWZ co do szerokości grzbietu, grubości tektury, ilości skrzydeł wewnętrznych i materiału
jakim jest pokryta.
PYTANIE NR 7 - poz. 16 część 2
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania teczki w twardej oprawie pokryte skóropodobnym
tworzywem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 16 cz. 2 nie stawia ww. wymogów ale dopuszcza takie produkty.
PYTANIE NR 8 - poz. 43 część 2
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania Biuwaru z listwą ochronną o wymiarach
420 x 594 mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 43 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ .
PYTANIE NR 9 - poz. 64 część 2
Czy należy zaoferować zestaw markerów do tablic bez gąbki ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 64 cz. 2 informuje, że można zaoferować zestaw markerów bez gąbek.
PYTANIE NR 10 - poz. 65 część 2
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania zakreślaczy z czarną obudową z zatyczką i skuwką w
kolorze tuszu. Dopuszczenie zmiany koloru obudowy i zatyczki nie ma wpływu na
funkcjonalność produktu a jedynie pozwoli zwiększyć konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 65 cz. 2 nie stawia ww. wymogów ale dopuszcza takie produkty.
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PYTANIE NR 11 - poz. 74 część 2
Opisane przez Zamawiającego wymagania dotyczące głębokości wsunięcia kartki oraz
wymagania co do oznaczenia obsługiwanych zszywek wyklucza się wzajemnie. W chwili
obecnej brak jest możliwości zaoferowania produktu spełniającego wszystkie wymagania.
Uwagę należy zwrócić, że parametr głębokości wsunięcia kartki oraz głębokości zszywania nie
są parametrami tożsamymi a zadaje się że opisując wymiar 47-5Q mm zamawiający wskazał
głębokość wsunięcia kartki.
Proszę o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia ewentualnie o wskazanie produktu
wzorcowego, który spełnia postawione wymagania.
Dodatkowo Zamawiający określa, ze zaoferowany produkt ma posiadać „na obudowie
oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek”. Jednocześnie Zamawiający nie
precyzuje w jaki sposób produkt ma być oznaczony. Proszę o doprecyzowanie czy
Zamawiający dopuszcza produkt na obudowie, którego wymagane oznaczenia naniesione są w
postaci naklejki, W chwili składania ofert i dostawy produkt pod względem formalnym będzie
spełniał wymagania opisu, jednak przy dłuższym użytkowaniu (zniszczeniu się lub odklejeniu
naklejki) produkt nie spełni wymagań funkcjonalno-użytkowych opisanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający oczekuje zaoferowania zszywacza do 10 kartek czy zszywacz zszywający 8
kartek spełni wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 74 cz. 2 informuje że chodzi o parametr głębokości wsuwania kartek o
wymiarze 47 - 50 mm. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania na obudowie w formie
naklejki, oznakowanie musi być trwale naniesione.
Zamawiający w poz. 74 cz. 2 informuje, że zszywacz zszywający 8 kartek nie spełni wymagań
Zamawiającego, albowiem w opisie doprecyzowano pożądaną ilość zszywanych kartek
używając określenia- „ zszywacz zszywający do 10 kartek włącznie”.

PYTANIE NR 12 - poz. 96 część 2
Klipy archiwizacyjne, dwuczęściowe, zapinane na zaczep, układ wąsów po zapięciu prostopadły do dłuższego boku kartki A4 mają długość 86 mm. Proszę o zmianę opisu
przedmiotu zamówienia, ponieważ w chwili obecnej nie ma produktu spełniającego wymagania
postawione w opisie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz, 96 cz. 2 - opis przedmiotu
zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „ Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób
zapięcia: zaczep, długość wąsa od 86 mm do 100 mm, rozstawienie wąsów 80 mm,
wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: prostopadle w stosunku do
dłuższego boku kartki A4” ,
PYTANIE NR 13 - poz. 102 część 2
Kleje w sztyfcie jest biały, po naniesieniu na kartkę i wyschnięciu klej staje się bezbarwny.
Proszę o potwierdzenie, że taki klej będzie spełniał wymagania Zamawiającego, zostanie
uznany za bezbarwny ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Klej biurowy w sztyfcie występuje wpoz. 103 cz,2 -Zamawiający w poz. 103 cz, 2 informuje,
że klej biały w sztyfcie, który po naniesieniu na kartkę i wyschnięciu staje się bezbarwnym
spełni wymagania Zamawiającego.
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PYTANIE NR 14 - poz. 113 część 2
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania koszulek na dokumenty A4 o wymiarze większym niż
220x300 mm. Wskazany wymiar ogranicza możliwość zaoferowania innych koszulek niż\
marki Donau. Tylko koszuli marki Donau opisywane są tym wymiarem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 113 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ stwierdzając jednocześnie iż na
rynku dostępne są koszulki innych producentów w pożądanym wymiarze.
PYTANIE nr 15 - poz. 132 część 2
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania grzbietów wsuwanych 10 mm w kolorze czarnym
w opakowaniu 50 szt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 132 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ .
PYTANIE nr 16 - poz. 144 część 2
Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, na rynku nie ma rolek wykonywanych z
surowca o gramaturze 55 +/-5g/m2. Obecnie rolki produkowane są z surowca 50g/m2 +/5g/m2.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 144 cz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ stwierdzając jednocześnie, iż na
rynku dostępne są rolki termiczne produkowane z papieru termoczułego o gramaturze 55g/m2
(+/-5g/m2).
PYTANIE nr 17 - poz. 145 część 2
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania bloków do flipchartu o wymiarze 100x64 cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w poz. 145 cz. 2 nie stawia ww. wymogów ale dopuszcza takie produkty.
PYTANIE nr 18 - poz. 163 część 2
Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Brak określenia wymiarów pudeł oraz
materiały z którego mają być wyprodukowane sprawi, że oferty w tym zakresie będą
nieporównywalne. Czy należy zaoferować pudła o wymiarze zewnętrznym 338x312x428 mm
i wykonane z 3 warstwowej tektury o gramaturze min. 45Og?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 163 cz. 2 - opis przedmiotu
zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „Pudlo archiwizacyjne małe wykonane z
trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310x290x200 i
wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360x340x265.
PYTANIE nr 19 - poz. 164 część 2
Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Brak określenia wymiarów pudeł oraz
materiały z którego mają być wyprodukowane sprawi, że oferty w tym zakresie będą
nieporównywalne. Czy należy zaoferować pudła o wymiarze zewnętrznym 338x312x628 mm
i wykonane z 3 warstwowej tektury o gramaturze min. 450g?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 164 cz. 2 - opis przedmiotu
zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „Pudło archiwizacyjne duże wykonane z
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trójwarstwowej tektury o wymiarach zewnętrznych minimalnych 310x290x400 i
wymiarach zewnętrznych maksymalnych 360x340x465.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 u Pzp zmienia opisy wskazane
w Zal. nr 2 do SIWZ - Formularzu cenowym w niżej wymienionych pozycjach w zakresie
części 1 oraz części 2:
Pozycja 8 część 1
Dopisuje po słowach - „Koperta biała na CD, NK, gramatura 80g/m2” treść- klejona na mokro
Pozycja 9 część 1
Dopisuje po słowach - „Koperta biała na CD z okienkiem, NK, gramatura 80g/m2” treść klejona na mokro
Pozycja 14 część 2
Dopisuje po słowach - „Teczka A4” treść - PCV
Pozycja 155 część 2
Dopisuje po słowach - „Podkładka z klipsem A4.” treść - Klips utrzymujący do 100 kartek.
Podkładka wykonana z najwyższej jakości folii, usztywniona wkładem kartonowym,
posiadająca sprężysty mechanizm zaciskowy.
Pozycja 157 część 2
Dopisuje po słowach - „Holder” - wykonana z przeźroczystego tworzywa, sztywna osłona na
karty plastikowe i wizytówki.” treść - Przeźroczyste tworzywo typu plexi zapewniające
trwałość identyfikatora, zabezpiecza identyfikator przed uszkodzeniem. Posiadający
wygodną kieszonkę na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu. Wymiar:
wewnętrzny 90x56 mm, zewnętrzny 92x59 mm.
Pozycja 158 część 2
Dopisuje po słowach - „Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych.” treść
- Do zestawu dołączona rurka. Pojemność 600 ml.
Pozycja 159 część 2
Dopisuje po słowach - „Kalkulator biurowy z drukarką” treść - Kalkulator biurowy
wyposażony w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarkę, zasilanie z sieci. Kalkulator posiada
funkcję mark up/mark down, konwersje walut, korektę ostatniej cyfry, obliczanie
podatkowe TAX, obliczanie Delta%, obliczanie marży, procentowe, pierwiastkowe,
licznik pozycji. Dysponujący wewnętrzną baterią podtrzymującą pamięć. Wydruk
dwukolorowy o szybkości 3,5 linii na sekundę.
Pozycja 160 część 2
Dopisuje po słowach - „Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. Min.50 ml.” treść nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny, który po naniesieniu na kartkę i wyschnięciu staje
się bezbarwnym, idealny do klejenia papieru i fotografii.
Pozycja 166 część 2
Dopisuje po słowach - „Taśma bawełniana do zszywania akt” treść - szer. 5 mm, długość
100 m. biała.
Pozycja 167 część 2
Dopisuje po słowach - „Taśma klejąca dwustronna” treść - 50 mm x 5 m. (biała).
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Pozycja 168 część 2
Dopisuje po słowach - „Taśma pakowa przezroczysta”
48 mm x 50m.

treść - samoprzylepna, min.

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony
załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 1 oraz części 2.
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający nie zmienia terminu składania oraz otwarcia ofert.

KIERÓW.; TK
Sądu Apektc Jnegofp^Ęoz
Dorot t Pewińska

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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lat. nr 2 do ZP-373-13/17
pieczę £ wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - cześć 1
Data ........................................................................................
Nazwa wykonawcy..................................................................
Siedziba wykonawcy ...............................................................
1* Wykonawca w koJumnle nr 5,6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na Jego identyfikacją.
2. W przypadku, gdy oferowany produkt nie posiada danych wymaganych w kolumnie 5,6 lub 7 proszą wpisać "brak",
3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty- kolory (tj, poz. 2,3) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie Z układem tabeJL
4. Komórki zaznaczone na zielono-Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.
,

HH^e x* >

Dane oferowa nega^rtykułtr.

Tr
4>

Przedmiot zamówienia

Jednostki miary

nazwa

.

handlowa

lliil

.;

mmmm

....
1
1

2

3

Papier kserograficzny A3, gramatura 80 (*/-3) g/m2, białość Cl E161+/-2; wilgotność B.ó-5,0 +/-0,5%,
nie przezroczystość nie mnie] 012 52%, gładkość 180+/-50 cm3/min, kolor biały

ryza (5Q0 kart)
1. kolor żółty

Papier kserograficzny A4, gramatura 80 (+/-3) g/m2, kolor pastelowy

Papier kserograficzny A4, gramatura 120 (+/-3) g/m2, kolor pastelowy

4
5
6
7
8
9
10
11
32
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
23
29
30
31
32

Papier pakowy prążkowany 105 Dxl2S Om m, gramatura 8Qg/m2, opk. Ikg
Koperta bezpieczna 35, biała
Koperta bezpieczna B5, trans parentna
Koperta bezpieczna C3+, wymiar zewnętrzny 360x470 mm, biała
Koperta biała na CD, NK, gramatura 80g/m2 kistka n?. mokre
Koperta biała na CD z okienkiem, NK, gramatura 80g/m2 kkjonane mokro
Koperta biała z warstwą folii bąbel kowsj, wymiar zewnętrzny 130X17Dmm (+/-5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 17Dx220mm (+/-'5mm)
Koperta. blała z warstwą folii bąbelkowej; wymiar zewnętrzny 2Ó0X270mm (+/’5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wy miar zewnętrzny 240x34 Om m (+/-5mm)
Koperta biała z warstwa foli) bąbelkowe], wymiar zewnętrzny 290x370mm (+ASmm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 370x460mm (+/-5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 200x17Om m (+/-5młnJ
Koperta brała DL5K, gramatura SDg/m2, poddruk niebieski
Koperta biała DL5K o/prawe, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała B45K, gramatura 10Gg/m2
Koperta biała B55K, gramatura 90g/m2
Koperta biała B65K, gramatura S0g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała C3 HK, gramatura 110g/m2
Koperta biała C4 5K, gramatura 90g/m2
Koperta biała CS 5K. gramatura 90g/m2
Koperta biała C5 5K, o/prawe dół, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała C6 S K, gramatura 7S g/m2, poddruk -niebieski " • .
Koperta biała C6SK o/prawe, gramatura 7Sg/m2, poddruk niebieski
Ko p erta brązowa 64 5K, gramatura lDDg/m2
Koperta brązowa 65 SK. gramatura S0ę/m2
Koperta brązowa C3 HK, gramatura U0g/m2
Koperta brązowa C4 5K, gramatura 90g/m2
Koperta brązowa C5 5K, gramatura SQg/m2

4

2/rkolor zielony . 5 '

3. kolor niebieski

ryza (500 kart,)

.
Hf

■

;1900
: 11047

4. kolor różowy

ryza (500 kart)

■' 176

1. kolor żółty

opak. (250 szt)

2. kolor różowy
3. kolor zielony
4. kolor niebieski

opak. (250 szt)
opak. (250 szt)
opak. (250 szt)
kg
opak. (100 szt)
opak. (100 szt.)
opak. (100 szt.)
opak. (50 szt)
opak. (50 szt.)
szt.
szt
szt. .
szt
szt
szt.
szt
opak. (1000 szt)
opak. (1000 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt)
opak. (1000 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt.)
opak. (500 szt)
opak. (lOOOszt)
opak. (1000 szt)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt)
opak. (250 szt)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt.)

61
35
fiO
36
1023
51
3
45
102
73
455
3898
3535
-530
468
■■ -543
585
123
64
82
309
6
139
■ 83

uh:

■■■'

332
130
2230
200
44
no
241
131
56

.

producent lub...
■ importer/
dystrybutor

s .

Cena Jednostkowa Wartość brutto (kol.
“brutto
4*3)

y buton
6

327
■ i. -.631

ryza (500 kart.)
ryza (500 kart.)

5

■

producenta lub
impoitera/dysir.

„e;

7

8

9

33
Koperta brązowa E4 SK, gramatura 130g/m2
34
Koperta biała 84 HK. gramatura 100g/m2
35
Koperta biała 85 HK, gramatura 90g/rn2
36
Koperta biała C4 HK, gramatura 9Dg/m2
■
■37 H.-: Kopeita biotn CS HK, gramatura <W-/m2
3£
Koperta biała C5 HK o/prawe środek, gramatura 9t}g/m2
39
Koperta białą CS HK, gramatura 80gAn2f poddruk niebieski
40
Koperta biała E4SK, gramatura 130g/m2
41
Koperta bratowa B4 HK, gramatura 100g/m2
42
Koperta bratowa BS HK, gramatura 90g/m2
43
Koperta bratowa C4 HK, gramatura 90g/m2
44
Kopertą bratową C5 HK, gramatura 9Dg/m2
4S
Kopertą brązowe £4 KKr gramaturą 130g/m2
46
Koperta biała B4HK RBD, gramatura 130g/m2
47
Koperta biała C4 HK RBD, gramatura 130s/m2
43
Koperta biała E4 HK RBD, gramatura 150g/m2
49
Koperta brakowa B4 HKRBD, gramatura 130g/m2
50
Koperta bratowa B5 HKRBD, gramatura 120g/m2
51
Koperta bratowa G4 HK RBD, gramatura 130g/m2
52
Koperta brązowa CS HK RBD, gramatura 120g/m2
53
Koperta bratowa E4 HK RBD, gramatura 150g/m2
Koperta trójwymiarowa t rotstertanymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm, papier biaiy
54
SS
Koperta trójwymiarowa z rozszerzanymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm, wzmocniona.
56
Psoier kserograficzny AS biatv, gramatura 80 ł+f- Bmmi

opak. (250 szt*)
opak* (250 szt.)
opak* {500 szt*)
opak. (250 szt*)
opnk. [500 S7t.)
opak. [Soo sit)
opak, (1000 sztJ
opak. [250 sit)
opak. [250 sit)
opak* (500 szt*)
opak* {250 szt)
opak, [500 szt)
opak- (250 szt)
opak. (250 sit.)
opak, (250 szt)
opak, (250 szt)
opak* (250 szt.)
opak. (250 sit.)
opak, (250 szt)
opak. (250 szt*)
opak- (250 szt)
opak* (200 szt)
opak- (100 szt*)
ryz* (SCO kart.)

42
169
630
244
1791
54
1666
81
GO
122
341
304
145
20
. ic
100
105
....... ..11
79
• ...... ■' 20
213
157
■ - ., 331
58
RAZEM

Czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

lal. nr 2 do ZP-373-13/17
pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 20l8r. - cześć 2
Data .............................................................................................
Nazwa wykonawcy.......................................................................
Siedziba wykonawcy ...................................................................
1, Wykonawca w kolumnie nr 5,6 i 7 wpisuje Informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na Jego identyfikacją*
2, W przypadku, gdy oferowany produkt nie posiada danych wymaganych w kolumnie 5, 6 lub 7 proszą wpisać ',brak'\
3, Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 3, U,15, IB, 20,21,25,26, 23,29,50,53,55,56,53,60,62 70,71,) naleiy zaoferować pro dukt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie i układem tabeli,
4, komórki zaznaczane na ziela no- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertą próbek wskazanych artykułów.
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Liczba
porządków Nazwa przedmiotu zamówienia.
apro duktu
l
2
3

Jednostka rarary

Ilość

3

4

...

Blok notatnikowy ń4/l00fc kratka, klejony lu b szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka
przednia miękka, gramatura kartek miru 60g/m2, kratka
Blok notatnikowy A5/lG0k kratka, z mlkroperforacją, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z
tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka
brulion A4/96 k. kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru mirt. 6070g/m2,

szt.

5
6

Skorowidz A4/9S k, szyty, oprawa twardo lakierowana lub laminowana, kratka
Zeszyt A4/96k, kratka, miękka oprawa laminowana lub lakierowana
Zeszyt A5/96FC, kratka, margines, miękka oprawa laminowana lub lakierowana

szt.
szt.
szt.
sit.
szt.
szt.
szt.

9
10

11

12
13
14

15

16
17
13

19

l. kolor czarny
2. kolor czerwony
3. kolor niebieski
4, kolor zielony

Teczka ofertowa w formacie A4,60 koszulek o duiej przeiroczystośd, wykonana z wysokiej jakości
oolipropytenu. kolor czarny
Teczka kartonowa A4 zgumką, 300g/ro2, karto ijadhostroii nfe bie-Tdriy;:3śfcfżydfawewhątrinechrohlpif
zawartość przed wysunięciem
Teczka preszpan owa z gu mką, gramatura 390g/m2, gumki naroine w kolorze teczki lub czarne, 3 skrzydła
Wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem

599
■
.122
:V '= " -:1039
1271
••915
SOS
556

775
170
'v-' '

sit.
1. kolor czarny
Ł kolor czerwony
3. kolor niebieski
4, kolor zielony

3125
1152
1116
.1197
20S9

szt.
szt.
szt
szt
szt.

1127

szt

3209

szt.
l, kolor czarny
2. kolor czerwony
3. kolor niebieski
4. kolor zielony

Teczka do podpisu A4.20 przekładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folia PP
Teczka z tektury bezkwasowej A4 wiązana, kolor brały, tektura bezkwasewa o formacie
3€0mmx260rnmx35mm, gramatura 3CO g/rr>2, bsikwasowość pH min. 7.5, certyfikat ISO 970S
Pojemnik na czasopisma pokryty PO/, szerokość grzbletu70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie,
kolor czarny
Segregator A4, kolorowa oklej ka po kryta folią połlpropylenową,wyklejk& papierowa, szerokość grzbietu
40mm, mechanizm ringowy o wysokości25mm na 4 2ac2epy, wymienna etykieta do opisu

B76

szt.

Taczka A4 wiązana, wykonana z tektu ry beikwasowąj, gramatura 240-2SDg/m2, bezkW3sowosć płł min. 7-5,
3 skrzydła wewnętrzna chroniące zawartość przed wysunięciem
Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura250g/m2, karton Jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne
chroniące zawartość przed wysunięciem
Teczka A4 PCtf 2-ringowa na akta osobowe, szerokość grzbietu 2cm, trzy przegródki A,B,C, na grzbiecie
kieszeń z wyjmowaną etykietą
Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mrn, grubość tektury co najmniej 2mm,
powleczona Mą PP, 3 skrzydła wewnętrzna chroniąca zawartość przed wysunięciem

752

szt.
szt.

Teczka A4 lakierowa na z gumką, 3 skrzydła Wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton
350g/m2

5

'..798

szt.

Brulion, A5/9S lc kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.

&

5

Kołek pRedmkJtU
urnowi'.1 nu

4

7

in:w.n handlów.j ■

-

szt
szt.
1, kolor czarny
2. kolor czerwony
3. kolor niebieski
4. kolor zielony
1. kolor czarny

127
229
216
241

sit.
sit.
sit.
szt.
szt

sit.
sit.
szt

.211
13$
:’■ ••'

aso
309
35
34

19
34
•V :-730

***,,**»

sysihoHub*
i.p jij dućc nt
- Wartołc -j
..- ’\róódeLs*w&s*
||gng|jg|w; brutto (ket
producentłirut*
iimportWi/'
W)
importer^/
iidystrybutor
• dystrybutorami

7

a

9

2* kolor czerwony
3, kolor niebieski
4, kolor zielony
5* kolor żółty
1* ko lor czarny
2* kolor czerwony
3. kolor niebieski
4. kolor zielony
5* kolor żółty

szt
szt,
szt*

20

Segregator A4, kolorowa sklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejką papierową, szerokość grzbietu
50mm, mechanizm dźwigniowy z.dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na
grzbiecie

21

Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu ?QJOmm, mechanizm dźwigniowy tdociskiem, wzmocniony metalowymi okucłami, wymienna etykieta na
grzbiecie

22
23

Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy pełny 250£/m2. karton jednostronnie bielony
A4ż fałdą petny250g/m2, karton jednostronnie blefony

szt
szt
szt*
szt*
szt*
szt
szt

24

sknrasiyt kartonowy A4 2 wąsami 2SCg/m2, karton Jednostronnie bielony, brak napisów na okładce

szt

25

Skoroszyt M z europerforacją PP, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości
umiejscowiony na lewym boku

26

Skoroszyt A4 z europ erforacją PCV, przed nla okład ka przeźroczysta, tylna w kol orze, pasek do opisu
zawartości umiejscowiony na lewym boku

27

Skoroszyt ka rtonowy A4 h a kowy, 250ffAn2, pełny, karto n iednostronnie bie lony

28

Skoroszyt PP A4, p rzed nia okła dka przezroczysta, tyl na w kol orze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony
na lewym boku

29

Skoroszyt PCV A4, przednia okładka pRezroczysts, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony
na lewym boku

30

Przekładki alfabetyczne do segregatora A4 z szarego PP, multiperforowanc, w opakowaniu karta opisowa

31

Przekładki kartonowe do segregatora A4s kolorowymi indeksami, muHżperforowsne, ID kart, w opakowaniu
karta o cisowa

32

Przekładki do segregatora A4 z kolorowego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa

L kolor czarny
2. kolor czerwony
3, kolor niebieski
4, kolor zielony
JL kolor cza my
2. kolor czerwony
3. kolor niebieski
4. kolor zielony
1. kolor czarny
2. kolor czerwony

3* kolor niebieski
4 ko lor zielony
1. kolor cierny
2* kolor czerwony
3, kolor niebieski
4 kolorzielony

Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 25x,43mm (+/-2mmj, 50 karteczek w jednym kolorze

opak.

30
40

Metki do metkownlcy 1-rzędówej, 22/12mTn, min* 700 metek ne rolce
Metki do metkownfcvl-riedowe1.26/12mm,. mTn, 700 metek na rolce

rolka
rolka

41

Bloczek samoprzylepny, 3B^lmm(+/-3minł, lOOkw b|oczku,opakowanle zawiera 3 bloczki, kolor żółty

42
43
44
45

Kai enarz ścienny trójd zielny, 44:ol o rowy zadruk
Biuwar A2/52kz listwą ochronną, wymiar 415x5G5mm {V- 2Dmm)
Kalendarz książkowy AS, dzień na stronie, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy
Kalendarz na biurko, stoJeey^poziomy. wymiary 2SS)dL3Smm (+/- 30mmk tydzień na stronTe

szt.
szt.
szt
szt*

46

Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowegD,grafit odporny na złamania, twardoścHB,
oznaczenie producenta, gredaq[ i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni*

szt*

47

Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm,Posiada wymienną gumką do wymazywania, gumowy uchwyt.
Ołówek wyp osaźony w system przyciskowego, który kontroluje II ość wysuwa nego wkład u.

szt

43

Grafit KB, do ołówka automat. 0,5 nim( Ki-polymer,długość grafitu: SOmm, nie zawiera niebezpiecznych
substenoTbezzapechowy, opakowanie zawiera 22 grafitów

49

Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mrrv grubość linii pisania 0^7ninW‘
0,01mm, długość linii pisania minimum IOOOiti,, przezroczysta obudowa, kulka z wąglika wolframu, plastikowy
klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkład u niebieski

o:

Długopis z wodoodpornym, niebiaknącym tuszem- spełniającym normą ISO 12757-2 ekreślająeą.wymaganla
d la długopisówT wkładów nlezbądned o ulywaniana dofcttmenterch^nasad ka i klipa w kolorze tuszu, ..........
przeźroczysta obudowazergopomicznym uchwytem; końcówka pisząca z kulką z wąglikawolfram',
sttkonowakulkezabezpieczająca przedwysycheniemjśtednlcakolfcj z wąglika: wołfranwO,7mm, Unia pisania
od 0,27mmido0£3mm,idfugośólinn pisania 170D;+/^2Klm^ymiennewkładv;oiriaczeriie producenta -1
długopisu na obudowie ........
.....

36

51

Długopis na sprężynce, sprężynka o długości do im, samoprzylepna podstawka utrzymująca długopis w
pozycji pionowej, wymienny wkład w kolorze niebieskim

■ •

- '>

szt*

■

:

477

.

147
134
14055

’

3316

szt

opak. (3 szt)

’ ■■ ■

-.72

opak, (100 szt}

opak.

■ :n

1422
1372
1217

opak, (20 szt)

33

35

- ■■

7390
1234
790
=■ 1314
: 1529
2217
.
2090
. . ■■■■:- ;-V'-23l6
■"•'2iB9
*1095
..... 3359
C 144
iiH::i4325
'''. 260
,. : mQ

opak.

szt

■■ I'.1'

■■

opak, (10 szt)

37

34

-731
"■■■■: 741
677
574
1445
12S0
. ■M55B
■.i ... :12S5
1079
15B5
IśJffijBiSś' Bit

szt*
szt.
szt,
szt,
szt.
szt.
szt
szt.
szt
szt
szt
szt.
szt
Sit
szt
szt.
szt.

Przekładki do segregatora, 1^3 A4, mix kolorów, opak lOOszt, z kartonu o gramaturze mln.lBGgfmŻ (+/*
lOg/nrA}. rozmiar: 240mm[4/-5miriłKl05mm
Bloczek
'■ m ipr;ylf pvjr‘ł“ 76x7Smrri f+Z-lirrithl, lOÓkw bloczku, fcoloriófb^.**,**
;•
Kostka biurowa klejona 8$xa5mm (+/-2mm)r biała, min* 300 karteczek w bloczku, każdy bloczek pakowany
osobno w folie.
Pojemnik na karteczki SSseSmm (+/-2mm]p wykon anyż przeźroczystego tworzywa sztucznego, kolorowe
karteczki w komplecie -700szt.
Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 12x43 mm (’ł-/-2mmł,4 kolory po 35 karteczek

33

■■

-i: =■■■

..........

43B
4933
1563
25
297

7395
2642
■■■■■-■. ■ ;.:;;iv354
V • ,1305
2510

::

■ ■■'':-:---32ś4

'■ -637
op* (12szt.)

999

sit.
2391
L kolor czarny

szt.

2. kolor czerwony

szt.

3* kolor niebieski

. szt.

4 kolor zielony

szt

3036
2000
7263
572

szt
...................... :'1605

_________________________

52

Długopis automatyczny, korpus długopisu Wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona W
1/5 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu oddzielone mosiężna-niklowaną obrączką,
metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi, metalowy klips,
metalowy wkład wie Ikopojemny w kolorze niebieskim. Średnica kulki 0,3mm, długość linii pisania co najmniej
2500 m.

53

Oen kopfs kulkowy automatyczny na W kład wymian ny z płynnym ie 1 ent, gru bole końcówki O^mrr, grubość
llnlipisania 0,25mm, długość linii pisania conajmnlej SOOm* gumowy Uchwyt* obudowa akrytawą,, końcówka*;.*
j_ _ij'i i''i.rdzi.wr<jl ku i. z wąglikaspiekanego^klip że atall nierdzewnej,wytworzonywfabryceposiadającej
łst>i.«Xj:,trvf_ m i .'li.slonec marka producenta^symbot produktu, krajpochodzenla, kod kreskowy i grubość;;
ku-iićwki.

Slt
: 4392
1, kafor czarny

szt.

2. kolor czerwony

szt.

3, kolor niebieski

j

4065
3817

szt
5576

54

Cienkopis kulkowy automatyczny na wkład wymiennyz płynnym żelem, grubość końcówki O^rnm, grubość
linii pisania 0,55mm, długość linii pisania co najmniej 5S0m, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka
ze stali nierdzewnej, kulka z węglika spiekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej
150 5001, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość
końcówki, kolor wkładu zielony
1. kolor czarny

szt.

55

Cienkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody,
pozostawiony bezzatyczkl przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa
końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość llnl pisania min 1200 m, wentylowana
skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips

2, kolor czerwony

SIL

3. kolor niebieski

Sit

Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węglika wolframu: Q,7mn\ linia pisania od 0,27fnm do 0,33 mm,
długość linii pisanie 1700 */-200m, tusz wodoodporny, łiieblaknący- spełniający normę 15012757-2
określającą wymagania dh długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach

1, kolor czarny
2, kolor czerwony
3. kolor niebieski
4, kolor zielony

sit
szt.
szt.
sit.

56

57

Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co
natmniei 2500 m, kolor niebieski

sa

Wkład do cienkopisu kulkowego z poz, 53, długość pisania co nąjmnląj SOOm, grubość końcówki 0,5mm,
grubość lini pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data
pro d ukcji l grubość końcówki, pakowany w o ryginal ne foliowe o pakowa nie produ centa ch ro niące tusz przed
wysychaniem.

59

Wkład do cienkopisu kulkowego z poz, 54, długość pisania co najmniej 550m, grubość końcówki Q,7mm,
grubość lk>i pisanie O^Srorn,trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data
produkcji! grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed
wysychaniem, kolor złe fony

60

Flamaster z atramentem na bazie wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o
grubości lmm> wentylowana skuwka

51

Marker do opisywania płyt CD/DVD, niezmywalny, grubość linii D,7mm+/- 0,lmm, długość linii pisania min,
SOOm

52

Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 120Qm, końcówka okrągła o grubości
4,5 m n>, grubość linii pisa nla Imm, certyfikat 150 $001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą
tłoczka gwarantującego jednakową Intensywność koloru przez cały okres używania produktu

53

64

55

66
67
68
69

szt.

1411

71

Tusz olejowy do pieczątek metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączanie
poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.

72

Zszywacz z?zywającyjednorazowo260 kartek, głębokość zszywania do 50-6Qjnm, posiada przełącznik
blokujący funkcją zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na ISOzszywek

3834

szt.

2217

2. kolor niebieski

sit

i 1900

3, kolor czerwony

szt.

1457

Słt
333
574
2466
2177
£61
IMS
424

1. kolor niebieski
2, kolor czarny
3, kolor czerwony
4. kolor zielony
1 kolor czarny
2. kolor czerwony

sit.
sit
Sit
Słt
Słt
sit.

1. kolor niebieski

sit.

2, kolor czarny

szt

3670

3, kolor czerwony

Sit

2503

'r
^ •"

669

sit
V
opak.
1, kolor pomarańczowy
2. kolor różowy
3. kolor zielony
4. kolor żółty

■

szt.
Słt
szt
sit
SIL
szt

1. kolor czarny

Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z końcówka ułatwiającą nasączanie

1575
677
296
2547
■■.49

sit

Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybkoschnący, fluid na bazie rozpuszczalnika, bezzapachowy,
aplikatur w formie gąbki, pojemność 20 mJ,
Ko rektor w taśmie, długość łaśmy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, e rgono miczna, p rzeiroczysta obudowa,
mechanizm zabezpieczaiący taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001
Poduszka do pieczątek, pudeiko 2 tworzywa sztucznego, wymiar 117*70mm (4/- lOmmj, sucha
Poduszka do pieczątek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 150xS6mm {4/- lOmm), sucha

70

1294

1, kolor czarny

Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej UDOm, końcówka ścięta o grubości
4,5x2,Qmm, grubość linii pisania 4,30- 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za
pomocą tłoczka gwarantującego jednakową Intensywność koloru przez cały okres używania produktu, kolor
czarnv
Marker do tablicy suchoścleralnej, grubość linii pisania 2,5-3mm, długość linii pisania co najmniej lOOOm, nie
pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.
2akreŚlacz, szerokość llnl 2-Smm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatyczka

2544

2. kolor czerwony

3. kolor fioletowy
4, kolor niebieski
1, kolor czarny
2. kolor czerwony
3. kolor fioletowy
4, kolor niebieski

sit.
szt.
szt.
szt.
szt
Słt
szt
szt
szt.
Sit

966
SI
1541
1419
17D9
2115
275

M-

Kii

'

-3707
.343
275
' .804643
1133
■ 636
205
195
320
138

szt
76

73

Zszywacz zszywający Jednocześnie do SOkarteItzintegiwąnytorazywecZ, zszywanie otwart^Bamknląte,
moiliwerównleizszywanie tepicerskle, ła dowony od góry, otwiera sfę o 130 stopni, blokad ażahezjblećżaJąćaY
srzd^mknlęclem zszywacze, w kompfeeie zszywkJ:200*24/6,;:pomieści min* 100 zszywek 24/6 lub 140
zszywek26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchnibiurka, na obudowie oznaczenie
producenta* modelu iobsługiwanych zszywek

74

Zszywa a, zszywający do 10 kartek wiecznie, na zszywki 10t wbudowany metsfowy rozszywacz, głębokość
zszywania 47‘SOmm, na obudowFe oznatzenFe producenta, modelu i obsługiwanych zszywek

75

76
77
73
79
39
31
31
33
34
35
36
S7
33
39
W
91
92
93
94

95

96
97
93
99
100

101
102
103

Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek system płaskiego zszywania, anty poślizgowa podstawa,
okienko kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek,, blokada regulująca prawidłowe ułożenie; [zszycie
kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawia na 400 zszywek 23/15 XI, pojemność magazynka 120
zszywek, głębokość wsuwanie kartek do S6mm
Zszywki 23/10
Zszywki 23/17
Zszywki 23/6
Zszywki 23/e
Zszywki 24/10
Zszywki 24/6
Zszywki 24/3
Zszywki 26/6
Zszywki mTnt 10
Zszywki 9/13
ZszywkE 23/15 XL
Spinacz krzyżowy 70mm
Spinacz krzyiowy 41mm
Soinacz okrasy duży SOmm
Spinacz o kra gtv 26m m
Klips do papieru 25mm,, poddany potrójnemu procesowi gaiwanizaej]. kolor cierny
Klios do papieru 32mm, poddany potrainemu procesowi gaiwanizacii, kolor czarny
Klips do papieru Slmm. poddany potrójnemu procesowi gatwanizacji, kolor czarny
Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia; zaczep, długość wąsa 100 mm, rozstawienie wąsów 60
mm, wykonany* polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równoległe w stosunku do dłuższego boku kartki
A4
Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia; zatrzask długość wąsa 65 mm, rozstawienie wąsów 60
mm, wykonany z polipropylenu, ukta d wąsów po za pięciu: równolegle w stosunku d o dłuższego boku kartki
A4
Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób za pięcia; zaczep, długość wąsa od 36 mm do KS mm,
rozstawTenfe wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: prostopadle w stosunku do
dłuższego boku kartki A4
Koiyczkl biurowe 20-21cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z
wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Nici bawełniane do szycia akt, 1000 mb w roli
Sznurek jutowy, waga; 0,5 kg, długość: 250 m (+-/-20 mb kolor brązowy
Nici lniane nabłyszczane,drętwa, białe, waga 10 dkg, długość 125 m (+/-SFT1), wytrzvmałość{ud*wig) min, 13,5
te
Sznurek polipropylenowy, w szpulach o wadze 2 tet+Z^OS kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i
odporny na zrywania, odwijania sznurka, następuje od środka szpuli, każda szpula ofolfowana, stabilizatorUV,
odporny na wilgoć
Igła do szycia dokumentów, dlueość 10 cm fł/^mml. średnica 2mm (+A0*2mm)
’•
^Y-t".
Kiei:bTurowy.w'sztyfcie,.bezwonn.y. be'żbarwńvrpoiJ!min*:10g -

, "

. :SZt,

'

.

opak, (1000 szt)
opak. f 1900 sit.)
opak. (1009 szt.}
opak, (1000 szt.}
opak. (1000 szt.}
opak- (1000 szt,}
opak. (1000 szt,)
opak, (1000 szt,)
opak, (1000 szt,)
opak. (2500 szt,)
opak, (1000 sit,)
opak, (12 szt}
opak* (50 szt.}
opak, (100 szt,)
opak. {100 szt)
opak, (12 szt)
opak. (12 szt.}
opak. (12 szt.)

4537

1862
opak, (100 szt.)
2575
szt.

'. . 1111
731
.424

szt.
szt.
szt

-376

rolka
•
szt
r; szt, ■

105

Oziurkacz d ti uirkując9 jednarózowo dó 2Ś kartek w^ćzhłż pipicm o gramaturze &Wm2; wysiiwwi ny
ogranicznik.śtrony zppisem M, A5, A6, folio, US-O.UART, Sk&(6, okienko do podglądu formatu, uchylany
PDiemhikria śćiniki nie spada przy opróżnianiu: :

sit

106

Dzlu rkacz dziurkujący Jed nocześnle do 65 kartek włącznie papl eru o gramatu nze 80g/m2, gumowa rękojeść,
metalowa obudowa, posiada fizyczny ogranicznik formatu A3/F/M/Q1/Q2/AS/A6/£SG lub A3/F/A4/US
<2uart/A5/A6/8SS, podstawa wyposażana w antypośllzgowe elementy

szt.

107

Linijka 30om, wykonana z przeźroczystego tvcrcyw,a sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne
po działki zgodne z normami, podcięte brzegi ufatwijące precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie

szt,

12

-

“710

253

597

110
111

Koszulka foliowa do segregatora na płytę CD - pojedyncza, o wymiarach 130xl50mm +/■’ 10mm,

opak, (10 sit,)

m

Koszulka na dokumenty A41 boczne klapką, i fol ii PP, grubość lOOmic
Kosiulka A4 poszerzana, wymiary 22C«300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry, multlperforowena,
grubość min, 90mic, pojemność min. 100 kartek.

opak (10 sit)

Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana z góry, multlperforowana, grubość nie mniej niż4Smjc,

Opak, (100 sit)

Ofertówka A4 krystaliczna, wykonana 2e sztywnej folii PCV o grubości 20Omic, otwierana u góry 1 z prawej
strony, wcięcie na palec

opak. (25 szt.)

115

;••'••• 118
376
' 11442

■

Temperówka metal owa pojedyncza wykonana ze sto pu metali z ostrzem ze stall nTerdzewn ej, twa rd ość ostrza
64HRC z plastikowym p oje m nikiem
Taśma.biurowa samoprzylepna przeźroczysta, wyaiiary min^lGmm^ymj^pskowenle 8 rolek, wykonana z. .
polipropylenu"::.1.' -Ł '. : •.' '•..
.....
'
•••- •* • •••-•'
......
Taima samoprzylepna pakowa z klejem akryfówym, wymiary men 48mmx45rnJ:brązow:a
’

114

• .-,41
: 434
228
. • /. .
58
••'•.-.•34
:r
■■■.133
' •' " •" 14383
694
2B
, 327
- • .
•:■ 3
338
: .
16E
.'••••: 185
16B2
o.,p5250
1939
1343
1340
'

opak. (100 szt.)

szt

113

'■

opak. (IDO szt,)

Dziurkaczczterootworowy zRgulowanąodległoścIądziurekod krawędzi papieru, jednorazowe dziurkowanie
do 32mm łącznej grubości papieru, listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B£ do A3

109'

'':'-:254

szt

104

103

1364

Sit,

szt
©petefG.sztJ .
szt.

opak, (50 sit)

1046
• .•3933
6013
6135
783
522
2245
527

::.:••!•’: ' .

\j;.

121
122
123
124
12S
126
127
12S
129
130
131
132

Pudło archiwizacyjna na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie I boczne] ściance, wykonane 2
bezkwasowę) tektury litej o gramaturze 12DO-3300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar;
35ta260xllGmm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie 1 boczną] ściance, wykonane z
beikwasowej tektury litej o gramaturze 12CO-13COg/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymian
350X26Oxl3Omm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, wykonane z
bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-13CC£/ml, bezkwasowość powyżej 7,5 płł, wymiar:
410x260xll0mm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do optsu na grzbiecie 1 boczną) ściance, wykonane z
bezkwasowej tektury litej o gramaturze 12QO-130Ggfrn2, bezkwasowośc powyżej 7,5 pH,
wvrniar^lC>^39)(110rnm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4„ miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, wykonane z
bezkwasowej tektury Jitej o gramaturze 120&-130Dg/m2, bezkwascwość powyżej 7,5
nH ,WYmiar:450x32Oxll0mm.
Gumka recepturka. połowa obwodu równa 90mm, grubość l^mm.szrerokość 15mm
Gumka reteoturka, połowa obwodu równa 16Cmm. grubości l,3mm. szerokość 4mm
Gumka receoturka, połowa obwodu równa 190mm> grubości l.Smm. szerokość 2mm
Gumka zecepturka, połowa obwodu równa 220mm. grubości l,5mm. szerokość 4mm
Grzbiet plastikowy do bindowania IDmm, kolor czarny
Grzbiet plastikowy do bindowania Hłmm, kolor czarny
Grzbiet plastikowy do bindowania 2Smm, kolor cza my
Grzbiet plastikowy do bindowania 38mm, kolor czarny
Grzbiet plastikowy do bindowania 51mm, kolor czarny
Grzbiet wsuwany 12 mm, kolor czarny
Grzbiet wsuwany 15 mm. kolor czarny
Grzbiet wsuwany Smm. kolor czarny

opak. (ICOszt.)
opak, flDOszt)
opak. {50 szt.)
opak. {50 szt.)
opak. {50 szt.)
opak. {25 szt.)
opak. {50 szt.)
opak. {50 szL)

133

Pinezki, trzpień ze stali nierdzewne], plastikowa główka w kształcie beczułki, m7x kolorów, opakowanie 50 szt.

opak. {50 szt.)

134

Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość: ok, 5 kartek A4 90g/m2, średnica; 20 mm, min
kolorów, 10 sztuk w opakowaniu

opak. (10 szt.)

13S

Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary mTn, 55x22x22mm, opaska ułatwiająca używanie

116

117

11S

11S

110

139

Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadą, do wszystkich rodzajów
zszywek
Szuflada na dokumenty A4, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, możliwość Ustawiania jedna
na drugiej W plonie i pod skosem
Przybornik na biurko, wykonany z twoerzywa sztucznego, komora na korespondencję, karteczki 35xB5mm (+A
2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na
długooisy
Podkład na biurko przezroczysty, wymiar500x700mm 1+/- 50mm)

140

Okładka do bindowania, A4, gramatura 25Qg/m2, skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki

136
337
133

141
142
143

144
145

kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzenia i poprawiania obliczeń {min, do 100
kroków), funkcje obliczania podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowite], klawisz
Dodwóinegozera.wym. min. 125x130x34
Folia do bindowania A415Gmic, bezbarwna
Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min, 3,S mm mac 4,00 mm,
data cyfrowa ISO. zaczynająca ste od 2010 r.
Rolka termiczna do kalkulatorów, wymiary; 57mm X30m, z białego papieru termoczutego o gramaturze min.
55g/m2 t+/-5g/m2), papier przeznaczony do archiwizacji wydruków, opakowanie producenta zabezpieczone
fotfa termoku rczliwo.
Blok do flipchartU’gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 kartek o wymiarze 1C0X65 cmz papieru
offsetowego mii>. 7Qs/m2

146

ściereczki do czyszczenie ekrenów,nesączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.In LCD,
TFT, wykonane z blodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug I nie rysują
powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 300 szt

147

Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrząc min. 165 mm, ostrze wykonane ze stall nierdzewnej

143
149
ISO
151

152

153

154

Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z moillw okrą odłamy wanta stępionych części, blokada
unieruchamiające ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt, możliwość
wymiany ost rza. szaro kość ostrza 13 mm długość ostrza ICO mm
Ostrza ła ma ne wymię n ne 33 mm. pasujące do poz 343, opakowanie fID szt.)
Podajnik do taśmy klejącej mmlS mm,obciązony korpus z antypoślizgową podkładką, metalowy nożyk
ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśma z poz. 109
Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym
wyjmowme spinaczy,Pojemność min. ICOszt, spinaczy 2Smm, kolor części z magnesem-czarny
Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x300 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę,
powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie
zestaw mocuiaey.
Tablice korkowa w ramie drewnianej 1200x300 mm, wykonana z korka 1 oprawiona w drewnianą ramę,
powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie
zestaw mocujący.
Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze,
antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: BO mm. pojemncść20ml

szt.
591
szt.
271
szt.
•••.••.••••••365
szt.
166
szt.
251
115
"447
... >:' :,-.474
426
13
.•■: •••••••...-^

!«

tg
ts
tg

-

' '

11
11
11
la
13
12
225
104

szt.

1446

szt.

•• .•••.1024

szt,

915

szt.
294
429

szt.
opak, (ICO szt}

64

szt
266
63

opak. (ICO szt.}
szt.

677

szt.
525
SIL

45

tuba (300 szt)
492
szt

159

szt
•:
opak, (10 szt}
szt.

• • :/ >98
64
238

“*■
i!i£''"

•'

504

szt.
78
szL
36
szL
:;.:•

674

155

155

157

15E

159

160
161
162

163
IGĄ

Podkładka z klipsem A4. jilipj sśfrzpTTłrijęcydo

Holder - wykonana z przeźroczystego tworzywa, sztywne osłona na karty plastikowe i wizytówkito aesrocryste tfrit&ftto typu pi&$ zapewE^ąr^CŁ trwałość 3Ć&UyHket&-^ rebe^secze
przed
uszkodzeniem
wygodny Mesjc^kf ne śsrrę
magnetyczny kib do kom? ołi dostępu.
W¥mśs?r ‘(Ue-e.meuznySGsSS m zewnętrzny S2xfaFortirk.
Snreione powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych, bo aeofawu dE^acLffn* red^s. Peże-ranośc SOG-ml.
Kalkulator biurowy z drukarką, sc^ku^to^ blu^w'wyposażony w l< pozycyjny ^yśwSetSacz iOruksrkt,
zasibnie z sbad. ^IktiEaror posteti a ftsnkcję atark up/inerf: dcw. jrenwćrsja wz*ttł koref^ ostatniej cyfry*
•cbtczanlEf ppęfattou/^
>i>b! i crs Łs 15 &- Delta;?., s-biiczanns- rVi&t $y* procentowe, pierwiastkowe,. lczn& pozycji.
Dysponujący wewrrątnftą ttateiią podŁTzyrnsjjąratPankąc. Wydruk iteuta&row? o szybkość 3,5 linii fts
se&Wtsda.
Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml rrretoksyczrty^ ni'ebrvrj?^cy. zmywslny, klćry po osnlesienu
na fcsri!'^ i ^r-scbniecki staie Aie necoer-^ny. idealny tk? Edatenls rsaoterj ifutoeraftl
Klips do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizaclt, kolor czarny
Koszulka A5 groszkowa z fol iT PP. otwierana z góry. multiparforowana
Pućfo*reh<W£3eyjns mete skonane ztrójwfcste&weś tektury

156
167

166
169
170
171
172

aewrtątrznysh rnin-im^ych £*0 *

2s0 * *00 * wymiarach Łewntrrrwch fttalsymaUwch 3S50* 340 *233.
PueJó^ ottbiwttacyjne d«Z= wykonane z irówarsi-wrpwsj tektury c smarach zewnetfSJsycb ttifcimatEiych 320 x
2S0**.k>i^ttr3r*eh

165

ksrtófk. Pr=dkjsdks wykonane z rrelwyżSief j^cśrś feli^

E>5ftv^p|ęr^ Wr^JesTt MF^rrV-ssy?nr posfedslats s^rehłk? mschsfiizni zacisków.

Fastykula; A4, dwa arkusze z grubej tektury z otworami w pobliżu narożników I przewleczony tasiemką o
długości zapewniającej objecie okładkami pliku kartek i związaniu całości.

fsabtstssi-sysh 35D * £*0*Sf&

Segregator AS, kolorowe oklejke pokryte folią poliplopyrenową, wyklejka papierowo, szerokość grzbietu 70-80
mm, mech&nizam dźwigowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami* wymienna etykieta na grzbiecie
Taśma bawełniana do zszywania akt ster- 5 Er-ns długość 105 mc b&e
Taśma kleraca dwustronna 50 mm z 5 m fólsteł.
przezroczysta
Taśma pakowa przezroczysta semoorrY-IeurrP. mm. 4$ mm z 5£ m.
Teczka wiązana bezkwosowe, klejona bezkwasowym klejem, ph większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m2,
wymTsry po złożeniu ą80mTnx810mmn50mm
Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52. kslor czarny
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Czytelne po dpisy osób
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