Poznań, dnia 01 grudnia 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 części 2.

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 5

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 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego
postępowania.
Zamawiający w nagłówku formularzy cenowych część 1 i część 2 określa wymaganie pkt.2
W przypadku, gdy oferowany produkt nie posiada danych wymaganych w kolumnie 5, 6 lub 7 proszę
wpisać „brak”.
Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ jest sprzeczny z warunkami SIWZ. Wszystkie
materiały biurowe, papiernicze dostępne na rynku posiadają nazwę handlową, symbol lub model oraz
każdy z Wykonawców zna pochodzenie artykułów tj. producenta lub importera lub dystrybutora
poszczególnego produktu.
Pozostawiając ten zapis Zamawiający nie będzie miał możliwości sprawdzenia zgodności produktów
oferowanych przez wykonawców z wymaganymi.
Wnioskujemy ponownie o wykreślenie w/w zapisu. Brak jego wykreślenia dopuszcza wpisanie przez
Wykonawców w każdej praktycznie pozycji formularza cenowego w kolumnie 5, 6,1 słowa „ brak”,
co ewidentnie uniemożliwi Zamawiającemu sprawdzenie zgodności produktów zaoferowanych
z wymaganymi w SIWZ, czego konsekwencją może być unieważnienie postępowania.

Zamawiający usuwa pkt. 2 w Formularzu cenowym w zakresie części 1 i 2.
PYTANIE NR 1 - poz. I część 1
Zamawiający opisał wymagania w zakresie wilgotności papieru 4 +/-0,5%.
Papier o podanych parametrach nie występuje na rynku. Aktualna wilgotność papierów
kserograficznych to 3,6 - 5,0 %.
Wnioskujemy o zmianę opisu w zakresie tego parametru na:
Wilgotność 3,6-5,0 % +/-0,5 pozostały opis bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udzielił wyjaśnienia treści SIWZ w piśmie z dnia 29.11.2017r - odpowiedź na
pytanie nr 1.
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PYTANIE NR 2 - poz. 3 część 1
Zamawiający opisał wymagania w zakresie gramatury 160 (+A3) g/m2. Aktualnie dostępne
papier kolorowe o nominalnej gramaturze 160 g/m2 mają odchylenia (+/-6) g/m2. Prosimy
0 zmianę opisu na 160 (+/-6) g/m2
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w poz. 3 cześć 1 - zapis po zmianie - Papier
kserograficzny A4, gramatura 160(+/-6)g/m2.

PYTANIE NR 3 - poz. 54, 55 część 1
Dostępne na rynku koperty trójwymiarowe z rozszerzanymi bokami mają wymiar
300x460x40mm. Prosimy o zmianę opisu na 300x458x40 (+/2)mm. Pozostały opis bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udzielił wyjaśnienia treści SIWZ w piśmie z dnia 29.11.2017r - odpowiedź na
pytanie nr 4.

PYTANIE NR 4 - poz. 56 część 1
Zamawiający opisał wymagania w zakresie parametru gramatury 80 (+/-30mm). Podana
jednostka miary „mm” nie jest prawidłową, gramatura papieru mierzona i określana jest w
gramach (g/m2) Prosimy o poprawienie opisu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w poz. 56 cześć 1 - zapis po zmianie - Papier
kserograficzny A5 biały , gramatura 80(+/-3)g/m2.

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony
załącznik nr 2 Formularz cenowy w zakresie części 1 i części 2.

Wyjaśnienia, SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1 są wiążące przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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zał. nr 2 do ZP-373-13/17
pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - cześć 1
Data ........................................................................................
Nazwa wykonawcy.........................................................................................................................................
Siedziba wykonawcy ...........................................................................................................................................
1. Wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego identyfikację.
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 tabeli.
4. Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.
Dane oferowanego artykułu

Lp

1
1

2

Jednostka miary

Przedmiot zamówienia

2

3

Papier kserograficzny A3, gramatura 80 (+/-3) g/m2, białość CIE161 +/-2; wilgotność 3,6-S.O +/-0,5%,
nieprzezroczystość nie mniej niż 92%, gładkość 180 +/- 50 cm3/min, kolor biały

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

3

Papier kserograficzny A4, gramatura 160 [+/-<;) g/m2, kolor pastelowy

4
5
6
7
8
9
10
ii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Papier pakowy prążkowany 1050xl260mm, gramatura 80g/m2, opk. lkg
Koperta bezpieczna B5, biała
Koperta bezpieczna B5, transparentna
Koperta bezpieczna C3+, wymiar zewnętrzny 360x470 mm, biała
Koperta biała na CD, NK, gramatura 80g/m2 klejona na mokro
Koperta biała na CD z okienkiem, NK, gramatura 80g/m2 klejonana mokro
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 130xl70mm (+/- 5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 170x220mm (+/- 5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 200x270mm (+/- 5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 240x340mm (+!- 5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 290x370mm (+/- 5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 370x480mm (+/- 5mm)
Koperta biała z warstwą folii bąbelkowej, wymiar zewnętrzny 200xl70mm (+/- 5mm)
Koperta biała DL SK, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała DL SK o/prawe, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała B4 SK, gramatura 100g/m2
Koperta biała B5 SK, gramatura 90g/m2
Koperta biała B6 SK, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała C3 HK, gramatura 110g/m2
Koperta biała C4 SK, gramatura 90g/m2
Koperta biała CS SK, gramatura 90g/m2
Koperta biała C5 SK, o/prawe dół, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała C6 SK, gramatura 75g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała C6 SK o/prawe, gramatura 75g/m2, poddruk niebieski
Koperta brązowa B4 SK, gramatura 100g/m2
Koperta brązowa B5 SK, gramatura 90g/m2
Koperta brązowa C3 HK, gramatura 110g/m2
Koperta brązowa C4 SK, gramatura 90g/m2
Koperta brązowa C5 SK, gramatura 90g/m2
Koperta brązowa E4 SK, gramatura 130g/m2

ryza (500 kart.)

Ilość

4
327
631

1. kolor żółty

ryza (500 kart.)

2. kolor zielony

ryza (500 kart.)

3. kolor niebieski

ryza (500 kart.)

1900
1047

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. (1000 szt.)
opak. (1000 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt.)
opak. (250 szt.)

61
35
80
36
1023
51
3
45
102
73
455
3898
3535
530
468
543
585
123
64
82
309
6
139
83
332
130
2230
200
44
110
241
131
56
42

nazwa
handlowa

symbol lub
model
producenta lub
importera/dystr
ybutora

5

6

producent lub
importer/

Cena jednostkowa
brutto

Wartość brutto (kol.
4x8)

8

9

dystrybutor

7

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Koperta biała B4 HK, gramatura 100g/m2
Koperta biała B5 HK, gramatura 90g/m2
Koperta biała C4 HK, gramatura 90g/m2
Koperta biała C5 HK, gramatura 90g/m2
Koperta biała C5 HK o/prawe środek, gramatura 90g/m2
Koperta biała C6 HK, gramatura 80g/m2, poddruk niebieski
Koperta biała E4 SK, gramatura 130g/m2
Koperta brązowa B4 HK, gramatura 100g/m2
Koperta brązowa B5 HK, gramatura 90g/m2
Koperta brązowa C4 HK, gramatura 90g/m2
Koperta brązowa C5 HK, gramatura 90g/m2
Koperta brązowa E4 HK, gramatura 130g/m2
Koperta biała B4 HK RBD, gramatura 130g/m2
Koperta biała C4 HK RBD, gramatura 130g/m2
Koperta biała E4 HK RBD, gramatura 150g/m2
Koperta brązowa B4 HK RBD, gramatura 130g/m2
Koperta brązowa B5 HK RBD, gramatura 120g/m2
Koperta brązowa C4 HK RBD, gramatura 130g/m2
Koperta brązowa C5 HK RBD, gramatura 120g/m2
Koperta brązowa E4 HK RBD, gramatura 150g/m2
Koperta trójwymiarowa z rozszerzanymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm, papier biały
Koperta trójwymiarowa z rozszerzanymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm, wzmocniona,

opak. (250 szt.)
opak. (500 szt.)
opak. (250 S2t.)
opak. (500 szt.)
opak. (500 szt.)
opak. (1000 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (500 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (250 szt.)
opak. (200 szt.)
opak. (100 szt.)

56

Papie* ksercsraficzny A5 biaiy. s-samsSura 80 {*/- 3) s/m2

ryza (500 kart.}

169
630
244
1791
54
1666
81
60
122
341
304
145
20
10
100
105
11
79
20
213
157
331

RAZEM

Czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy - Materiały biurowe na 2018r. - 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 identyfikację.
3. Dla produktów, w ramach których zostały wyszczególnione podpunkty - kolory (tj. poz. 8r 11,15,19, 20, 21, 25,26,28, 29,50,53,55, 56, 58, 60,62 70,71,) należy zaoferować produkt jednego producenta (dla wszystkich kolorów) - zgodnie z układem tabeli.
4. Komórki zaznaczone na zielono- Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złożyr najkorzystniejszą ofertę próbek wskazanych artykułów.
Dane oferowanego artykułu

symbol lub
Jednostka miary

Przedmiot zamówienia

Lp

model

Ilość
nazwa handlowa

producenta lub
importera/
dystrybutora

2

i
Liczba
porządków Nazwa przedmiotu zamówienia

Kolor przedmiotu
zamówienia

3

4

j.m.

Ilość

5

a produktu
1
2
3

Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka

szt.

przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka
Blok notatnikowy A5/100k kratka, z mikroperforacją, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z

szt.

tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka

798
752

Brulion A4/96 k. kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru min. 60876

70g/m2.

4

Brulion, A5/96 k. kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.

szt.

5
6

Skorowidz A4/96 k, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, kratka

szt

Zeszyt A4/96k, kratka, miękka oprawa laminowana lub lakierowana

szt

122
1039

7

Zeszyt A5/96k, kratka, margines, miękka oprawa laminowana lub lakierowana

8

9
10

11

12
13
14

szt.

1271

1. kolor czarny

szt.

918

Teczka A4 lakierowana z gumką, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem, karton

2. kolor czerwony

szt.

903

350g/m2

3. kolor niebieski

szt.

856

4. kolor zielony

szt.

775

Teczka ofertowa w formacie A4,60 koszulek o dużej przezroczystości, wykonana z wysokiej Jakości

szt

polipropylenu, kolor czarny
Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące

szt

zawartość przed wysunięciem
1. kolor czarny

szt.

1152

2. kolor czerwony

szt.

1116

wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem

3. kolor niebieski

szt.

1197

4. kolor zielony

szt.

1089

Teczka A4 wiązana, wykonana z tektury bezkwasowej, gramatura 240-260g/m2, bezkwasowość pH min. 7.5,

szt.

3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem
Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2, karton jednostronnie bielony, 3 skrzydła wewnętrzne

szt.

chroniące zawartość przed wysunięciem
Teczka A4 :-CV 2-ringowa na akta osobowe, szerokość grzbietu 2cm, trzy przegródki A,B,C, na grzbiecie

szt.

kieszeń z wyjmowaną etykietą

127

2. kolor czerwony

szt
szt.

powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem

3. kolor niebieski

szt.

241

4. kolor zielony

szt.

211
135

Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP

17

Teczka z tektury bezkwasowej A4 wiązana, kolor biały, tektura bezkwasowa o formacie
360mmx260mmx35mm, gramatura 300 g/m2, bezkwasowość pH min. 7.5, certyfikat ISO 9706

szt.
szt.

Pojemnik na czasopisma pokryty PCV, szerokość grzbietu70mm, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie,

szt.

kolor czarny
1. kolor czarny

19

1127
3209

Teczka skrzydłowa A4 z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość tektury co najmniej 2mm,

16

18

170
3125

Teczka preszpanowa z gumką, gramatura 390g/m2, gumki narożne w kolorze teczki lub czarne, 3 skrzydła

1. kolor czarny
15

899

Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu
40mm, mechanizm ringowy o wysokości 25mm na 4 zaczepy, wymienna etykieta do opisu

229
216

860
309
85
34

2. kolor czerwony
3. kolor niebieski

szt.

4. kolor zielony
1. kolor czarny

szt.

19
34

szt.

730

6

producent

Cena

Wartość

lub

jednostkow

brutto (kol.

importer/

a brutto

4x8)

8

9

dystrybutor

7

Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerocość grzbietu

2. kolor czerwony

SOmm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na

3. kolor niebieski

grzbiecie

Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerosość grzbietu 70-

2. kolor czerwony

80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na

3. kolor niebieski

grzbiecie
Skoroszyt kartonowy A4 oczkowy pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony
Skoroszyt kartonowy A4 z fałdą pełny 250g/m2, karton jednostronnie bielony
Skoroszyt kartonowy A4 z wąsami 2SOg/m2, karton jednostronnie bielony, brak napisów na okładce

Skoroszyt A4 z europerforacją PP, przednia okładka przeźroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości

2. kolor czerwony

umiejscowiony na lewym boku

3. kolor niebieski

Skoroszyt A4 z europerforacją PCV, przednia okładka przeźroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu

2. kolor czerwony

zawartości umiejscowiony na lewym boku

3. kolor niebieski

Skoroszyt kartonowy A4 hakowy, 250g/m2, pełny, karton jednostronnie bielony
Skoroszyt PP A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony

2. kolor czerwony

na lewym boku

3. kolor niebieski

Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, pasek do opisu zawartości umiejscowiony

2. kolor czerwony

na lewym boku

3. kolor niebieski

Przekładki alfabetyczne do segregatora A4 z szarego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta opisowa
Przekładki kartonowe do segregatora A4 z kolorowymi indeksami, multiperforowane, 10 kart, w opakowaniu
karta opisowa
Przekładki do segregatora A4 z kolorowego PP, multiperforowane, w opakowaniu karta op s
Przekładki do segregatora, 1/3 A4, mix kolorów, opak. lOOszt., z kartonu o gramaturze min.l80g/m2 (+/10g/m2), rozmiar 240mmW-5mm)xl05mm
Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/- 2mm), lOOk w bloczku, kolor żółty
Kostka biurowa klejona 85x85mm (+/-2mm), biała, min. 300 karteczek w bloczku, każdy bloczek pakowany
osobno w folią.
Pojemnik na karteczki 85x85mm (+/-2mm), wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, kolorowe
karteczki w komplecie - 700szt.
Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 12x43mm (t/-2mm), 4 kolory po 35 karteczek
Zakładki indeksujące, samoprzylepne, kolorowe, 25x43mm (+/-2mm), 50 karteczek w jednym kolorze
Metki do metkownicy 1-rzędowej, 22/12mm, min. 700 metek na rolce
Metki do metkownicy 1-rzędowej, 26/12mm, min. 700 metek na rolce
Bloczek samoprzylepny, 38x51mm {+/* 3mm), lOOk w bloczku.opakowanie zawiera 3 bloczki, kolor żółty
Kalenarz ścienny trójdzielny, 4-kolorowy zadruk
Biuwar A2/52k z listwą ochronną, wymiar 415x565mm (♦/- 20mm)
Kalendarz książkowy A5, dzień n

;, kalendaria miesięczne, skorowidz, mapy

Kalendarz na biurko, stojący-poziomy, wymiary 285xl35mm (+/- 30mm), tydzień na stronie
Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego,grafit odporny na złamania, twardość HB,
oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.
Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm.Posiada wymienną gumką do wymazywania, gumowy uchwyt.
Ołówek wyposażony w system przyciskowego, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu.
Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, Hi-Polymer,długość grafitu: 60mm, nie zawiera nie Bezpiecznych
substancji.bezzapachowy, opakowanie zawiera 12 grafitów
Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm+/*
0,01mm, długość linii pisania minimum lOOOm, przezroczysta obudowa, kulka z wąglika wolframu, plastikowy
klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski
Długopis z wodoodpornym, nieblaknącym tuszem- spełniającym normą ISO 12757-2 określającą wymagania
dla długopisów i wkładów niezbądne do używania na dokumentach, nasadka i klips w kolorze tuszu,
przeźroczysta obudowa z ergonomicznym uchwytem, końcówka pisząca z kulką z wąglika wolframu,

2. kolor czerwony

silikonowa kulka zabezpieczająca przed wysychaniem, średnica kulki z wąglika wolframu: 0,7mm, linia pisania
od 0,27mm do 0,33mm, długość linii pisania 1700 +/-200m, wymienne wkłady, oznaczenie producenta i

3. kolor niebieski

długopisu na obudowie
Długopis na sprężynce, sprężynka o długości do lm, samoprzylepna podstawka utrzymująca długopis v
pozycji pionowej, wymienny wkład w kolorze niebieskim

Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obudowa dzielona w
1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu oddzielone moslątnomlklowaną obrączką,
52

metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związano z elementami plastikowymi, metalowy klips,
metalowy wkład wlelkopojemny w kolorze niebieskim, średnica kulki 0,Smm, długość linii pisania co najmniej

SIL

2500 m*
....... ...... . 4692CEenfcopłs kulkowyautomatyczny rra wkład wymiennfz-ińynnynrżełe m/gru bole końcówki Ó,6mrp, grubość
linn pisania

1. kolor czarny

srt.

2. kolor czerwony

szt.

2 ►akr r\ u’..:*.

-Sit.

4065

długość linii pisaufe-co rtajmmeJ.9O0m,gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka

ze Staff nierdzewnej, kulka z Wąglika spiekanego, tJip ze stali nlerdzewnej^wytworzony wfabryce posiadając^

3617

ISO9001, trWate naniesiona: marka producenta, symbol produktu, krajpotłiodzeriia, kodkreskowyi grubość;::;:
k.u.fiwki

7

'

5576
Cienko pis kulkowy automatyczny na wkład wymienny z płynnym żelem, grubość końcówki 0,7mm, grubość
linii pisania OpSmrn, długość linii pisania co najmniej 55Gm, gumowy uchwyt, obudowa akrylowa, końcówka
SA

szt

ze stali nierdzewnej, kulka z wąglika spiekanego, klip ze stali nierdzewnej, wytworzony w fabryce posiadającej
150 9001,trwałe naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy i grubość
końcówki kolor wkładu zielony

1411

Clenkopis z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody,
ss

pozostawiony bez zatyelki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy 150 564, fibrowa
końcówka oprawia na w metal grubość linii pisania 0,4rnm; długość Jinl pisania min 1200 m, wentylowana
skuwka, korek w obudowie 1 skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips
Wkład do długopisu z poz. 50, średnica kulki z węglika wolframu: 0/7mrr\ Jlnla pisania od O^Tmm doQ,33mm,

56

długość linii pisania 1700 4/-20Gm, tusz wodoodporny, nieblaknący-spełniający normą ISO 12757-2
określającą wymagania dfa długopisów i wkładów niezbędne do używania na dokumentach

57

SIL

2. kolor czerwony

SIL

3. kolor niebieski

szt.

1, kolor czarny

sżt

2. kolor czerwony

szt.

1544
1294
1575
........................ 677
.

296
•.......2Ś47

3. kolor nTebteskf
4. kolor zielony

Metalowy wkład Wlelkopojemny do długopisu z poz, 52, średnica kulki 0,8mm, długość linii pisania co

szt

49

szt

6331

nalmnlel 2600 m, kolor niebieski
Wkład do tlenkopisu kulkowego z poz, 53, długość pisania co najmniej 9G0m, grubość końcówki Q,Smm,

56

1. kolor czarny

grubość linl pisania 0,25mm, trwale naniesione: marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data
produkcji i grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed
wysychaniem.

1. kolor czarny

szt.

2. kolor niebieski

szt

3. kolor czerwony

szt.

1217
1900
1457

Wkład do denkoplsu kulkowego z poz. 54, długość pisania co najmniej 550m, grubość końcówki 0,7mm,
59

grubość linl pisaniu Cv65mm, trwale naniesione; marka producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, data

szt.

produkcji I grubość końcówki, pakowany w oryginalne foliowe opakowanie producenta chroniące tusz przed

• >339

wvsvchan!e m. koto r zielony

60

61

Flamaster z atramentem na bazie Wody, nietoksyczny, fibrowa końcówka odporna na rozwarstwianie o
grubości lrnm, wentylowana skuwka
Marker do opisywania płyt CD/DVD, nlezmywalny, grubość linjl 0,7mm 4/- 0,lmm, długość linii pisanie min.
5Q0m
Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej I200m, końcówka okrągła o grubości

62

grubość TiniT pisania lrnm, certyfikat 150 9001, płynny tusz, system dozowania tuszu za pomocą
tłoczka gwarantującego jednakową Intensywność koloru przez cały okres używania produktu

3, kolor niebieski

szt.

574

2, kolor czarny

szt.

2. kolor czerwony

szt.

2466
2l?7

4. kolor zielony

szt.

1. kolor czarny

szt.

2. kolor czerwony

sit.

661
3006
■ ■ ■

■ v424

1. kolor niebieski

szt

2. kolor czarny

szt.

3570

3, kolor czerwony

szt.

""2506

■■■

■ 669

Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisanie co najmniej H0Qm, koneówkasclęta o grubości
63

64

65

4,5tt2,Qm m, grub ość linii pisą nfa 4>3Q -

certyfikat ISO 9001, płynny tusz, syste m dozowania tuszu za

szt.

pomacątłoczkagwarantującegojednakowąintensywnośćkoloru pnez cały okres używania produktu, kolor
966

czarny
Marker do tablicy suehoirieraln ej, grubość linii pisania l,5-3mm, długość linii pisania co najmniej lGOOm, nie

opafc

2akreślacz, szerokość llni 2-5mm, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, czarna zatyczka

1. kolor pomarańczowy

szt.

2541

2. kolor róiowy

sit.

1419

3. kolor 2ielony

szt.
szt.

2315

4. kolor żółty
66
67

Korektor biurowy w płynie, dobrze kryjący, szybkoschnący, fluid na bazie rozpuszczalnika, bezzapachowy,

■ .:.w-;

Korektor w taśmie, długość taimy 12 m, szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przeźroczysta obudowa,

sit.

mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001
Poduszka do pieczątek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar 3l7k70mfn |+/- lOmm), sucha

69

Poduszka do pieczątek, pudełko z tworzywa sztucznego, wymiar I50x96mm f+/-20mm), sucha

72

*275
3707

szt.

343

szt.

275

1. kolor czarny

szt.

B04

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

2. kolor czerwony
3. kclorfioletowy

szt.

643
................. -■■-3333

4. kolor niebieski
Tusz olejowy do pieczątek metalowych, pojemność min 25ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączanie

2. kolor czerwony

szt.
szt.
szt.

po d usze k oraz nakrętką w kolorze tuszu.

3. kotorfloletowy
4. kolor niebieski

i. kolor aa my
71

1709

sit

apfikator w formie gąbki, pojemność 20 ml.

66

70

51

pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.

Zszywacz zszywający jednorazowo 260 kartele, głębokość zszywania do 5D-60mm, posiada przełącznik
blokujący funkcją zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na 130 zszywek

szt.

636
205

szt.

195
'Ś2Ó

szt.

las

szt
:■■■:■ :..!„76

Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek, zintegrowany rozszywacz, zszywanie otwarte, zamknięte,
możliwe również zszywanie tapicerskie, ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca
73

przd zamknięciem zszywacza, w komplecie zszywki 200x24/6, pomieści min. 100 zszywek 24/6 lub 140
zszywek 26/6, w podstawie elementy zapobiegające rysowaniu powierzchni biurka, na obudowie oznaczenie

szt.

producenta, modelu i obsługiwanych zszywek

74

Zszywacz zszywający do 10 kartek włącznie, na zszywki 10, wbudowany metalowy rozszywacz, głębokość
zszywania 47-50mm, na obudowie oznaczenie producenta, modelu i obsługiwanych zszywek

1364
szt
254

Zszywacz zszywający jednocześnie 120 kartek, system płaskiego zszywania, antypoślizgowa podstawa,
75

okienko kontrolne sygnalizujące kolorami ilość zszywek, blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszycie
kartek papieru, zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15 XI, pojemność magazynka 120

szt.

Zszywki 23/10
Zszywki 23/17

opak. (1000 szt.)

41
434

Tl

zszywek. głębokość wsuwania kartek do 56mm
opak. (1000 szt.)

228

78

Zszywki 23/6

opak. (1000 szt.)

79
80

Zszywki 23/8
Zszywki 24/10

opak. (1000 szt)

84

opak. (1000 szt.)

138

81

Zszywki 24/6

opak. (1000 szt.)

14383

82

Zszywki 24/8

opak. (1000 szt.)

83
84

Zszywki 26/6

opak. (1000 szt.)

28

Zszywki mini 10

opak. (1000 szt)

827

85

Zszywki 9/13

opak. (2500 szt.)

3

86

Zszywki 23/15 XI

opak. (1000 szt)

338

87
88

Spinacz krzyżowy 70mm
Spinacz krzyżowy 41mm

opak. (12 szt.)
opak. (50 szt.)

168
185

89

Spinacz okrągły duży 50mm

90

Spinacz okrągły 28mm
Klips do papieru 25mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizaq'i, kolor czarny

opak. (100 szt.)
opak. (100 szt.)

1682
5250

91

opak. (12 szt.)

92

Klips do papieru 32mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny

1939
1843

93

Klips do papieru 51mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizaq'i, kolor czarny
Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa 100 mm, rozstawienie wąsów 80

94

mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równolegle w stosunku do dłuższego boku kartki

76

opak. (12 szt)
opak. (12 szt)

mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: równolegle w stosunku do dłuższego boku kartki
A4

694

1340

opak. (100 szt)
4537

A4
Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zatrzask długość wąsa 85 mm, rozstawienie wąsów 80
95

58

opak. (100 szt)
1862

Klips archiwizacyjny dwuczęściowy, sposób zapięcia: zaczep, długość wąsa od 36 mm do 10C« mm,
96

97

rozstawienie wąsów 80 mm, wykonany z polipropylenu, układ wąsów po zapięciu: prostopadle w stosunku do
dłuższego boku kartki A4
Nożyczki biurowe 20-21cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z

98

wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Nid bawełniane do szycia akt, 1000 mb w roli

99

Sznurek jutowy, waga: 0,5 kg, długość: 250 m (+/-20 m), kolor brązowy

100

Nid lniane nabłyszczane ,dratwa, białe, waga 10 dkg, długość 125 m (+/-5m), wytrzymałość(udżwig) min. 13,5

opak. (100 szt.)
2576
szt.
szt.

1111
791

szt.

424

szt.

kg
Sznurek polipropylenowy, w szpulach o wadze 2 kg(+/*0.05 kg), długość nawoju 2000 m, wytrzymały i
101

odporny na zrywanie, odwijanie sznurka następuje od środka szpuli, każda szpula ofoliowana, stabilizator UV,

118

odporny na wilgoć
102
103
104

Igła do szycia dokumentów, długość 10 cm (+/*2mm), średnica 2mm (+/*0,2mm)
Klej biurowy w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. lOg
Dziurkacz czterootworowy z regulowaną odległośdą dziurek od krawędzi papieru, jednorazowe dziurkowanie
do 32mm łącznej grubości papieru, listwa zatrzaskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3

105

Dziurkacz dziurkujący jednarozowo do 25 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, wysuwany
ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, uchylany

106

Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 65 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gjmowa rękojeść,
metalowa obudowa, posiada fizyczny ogranicznik formatu A3/F/A4/Ql/Q2/A5/A6/888 lub A3/F/A4/US

szt.
szt.

12
szt.
710

szt.

Quart/A5/A6/888, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy

108

Linijka 30cm, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości', nieścieralne
podziałki zgodne z normami, podcięte brzegi ułatwijące precyzyjne kreślenie, duża odpomaść na złamanie
Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza
64HRC z plastikowym pojemnikiem

253
szt.
597
szt

109

Taśma biurowa samoprzylepna przeźroczysta, wymiary min. 18mmx27m, opakowanie 8 rolek, wykonana z
polipropylenu

110

Taśma samoprzylepna pakowa z klejem akrylowym, wymiary min 48mmx45m, brązowa

111

Koszulka foliowa do segregatora na płytę CD - pojedyncza, o wymiarach 130xl50mm +/- lOmm.

opak. (10 szt)

112

Koszulka na dokumenty A4 z boczną klapką, z folii PP, grubość lOOmic

opak. (10 szt.)

113

Koszulka A4 poszerzana, wymiary 220x300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana,
grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek.

opak. (50 szt.)

114

Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana, grubość nie mniej niż 48mic.

opak. (100 szt.)

11S

Ofertówka A4 krystaliczna, wykonana ze sztywnej folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z prawej
strony, wcięcie na palec

376
11442

szt.

pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu

107

376

rolka

opak. (8 szt.)
szt.

opak. (25 szt)

1046
3938
6013
6135
783
522
2245
527

Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, wykonane z
116

bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200*1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar

szt.
591

350x260x1 lOmm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, wykonane z
117

bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar

szt.
271

350x260xl30mm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, wykonane z
118

bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH, wymiar

szt.
365

410x260xll0mm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, wykonane z
119

bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5 pH,

szt.
166

wymiar:410x330xll0mm
Pudło archiwizacyjne na dokumenty formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, wykonane z
szt.

120

bezkwasowej tektury litej o gramaturze 1200-1300g/m2, bezkwasowość powyżej 7,5

121

pH.wymiar450x320xllOmm.
Gumka recepturka, połowa obwodu równa 80mm, grubość l,5mm, szrerokość l.Smm

122

Gumka recepturka, połowa obwodu równa 160mm, grubości l,3mm, szerokość 4mm

k«
ks

123
124

Gumka recepturka, połowa obwodu równa 190mm, grubości l,5mm, szerokość 2mm

k«

474

Gumka recepturka, połowa obwodu równa 220mm, grubości l,5mm, szerokość 4mm

426

125
126

Grzbiet plastikowy do bindowania lOmm, kolor czarny

k«
opak. (100 szt.)
opak. (100 szt.)

12

127

Grzbiet plastikowy do bindowania 14mm, kolor czarny
Grzbiet plastikowy do bindowania 25mm, kolor czarny

opak. (50 szt.)

11

128
129

Grzbiet plastikowy do bindowania 38mm, kolor czarny
Grzbiet plastikowy do bindowania 51mm, kolor czarny

opak. (50 szt.)
opak. (50 szt.)

11
11

130

Grzbiet wsuwany 12mm, kolor czarny

opak. (25 szt.)

18

131

Grzbiet wsuwany lSmm, kolor czarny
Grzbiet wsuwany 9mm, kolor czarny

opak. (50 szt.)
opak. (50 szt.)

13
12

Pinezki, trzpień ze stall nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie beczułki, mix kolorów, opakowanie 50 szt.

opak. (50 szt.)

132
133
134
135
136
137

Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe, wytrzymałość: ok. 5 kartek A4 80g/m2, średnica: 20 mm, mix

opak. (10 szt.)

kolorów , 10 sztuk w opakowaniu
Gumka do mazania, miękka, syntetyczna, wymiary min. 5Sx22xl2mm, opaska ułatwiająca używanie
Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów
zszywek
Szuflada na dokumenty A4, wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego, możliwość ustawiania jedna

szt.
szt.
szt.

na drugiej w pionie i pod skosem
Przybornik na biurko, wykonany z twoerzywa sztucznego, komora na korespondencję, karteczki 85x85mm (+/-

138

2mm), 3 komory na drobne akcesoria biurowe typu gumki, spinacze, zszywki, taśmy, podłużna komora na

»•

139

długopisy
Podkład na biurko przezroczysty, wymiar 500x700mm (+/- 60mm)

szt.

140

Okładka do bindowania, A4, gramatura 250g/m2, skóropodobna, kolor czarny z obu stron okładki

251
115
447

18

225
104
1446
1024
915

294

opak. (100 szt.)

429
64

Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń Imin. do 100
141

kroków), funkcja obliczania podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz
podwójnego zera, wym. min. 125x130x34

142
143

Folia do bindowania A4 lSOmic, bezbarwna
Datownik, samotuszujący, w ergonomicznej obudowie z tworzywa, wysokość cyfr min. 3,8 mm max. 4,00 mm,

opak. (100 szt.)
szt.

data cyfrowa ISO, zaczynająca się od 2018r.

286
63
677

Rolka termiczna do kalkulatorów, wymiary: S7mm x 30m, z białego papieru termoczułego o gramaturze min.
144

145

55g/m2 (+/-5g/m2), papier przeznaczony do archiwizacji wydruków, opakowanie producenta zabezpieczone
folią termokurczliwą.
Blok do flipchartu - gładki, uniwersalny blok papierowy, min. 40 kartek o wymiarze 100 x 65 cm z papieru

szt.
525
szt.

offsetowego min. 70g/m2

45

Ściereczki do czyszczenia ekranów,nasączone, jednorazowe, przeznaczone do czyszczenia ekranów m.in LCD,
146

TFT, wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska, nie pozostawiają smug i nie rysują

tuba (100 szt.)

powierzchni, posiadają właściwości antystatyczne, tuba 100 szt
147

Nóż do otwierania korespondencji, długość ostrza: min. 165 mm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

492
szt.
1S9

Nóż do papieru, ostrze wysuwane 7 częściowe z możliwością odłamywania stępionych części, blokada
148

unieruchamiające ostrze, ostrze prowadzone w metalowej szynie, posiada gumowy uchwyt możliwość

149

wymiany ostrza, szerokość ostrze 18 mm długość ostrza 100 mm
Ostrza łamane wymienne 18 mm, pasujące do poz 148, opakowanie (10 szt.)

150

Podajnik do taśmy klejącej minl8 mm,obciążony korpus z antypoślizgową podkładką, meta owy nożyk

szt.
opak. (10 szt.)
szt.

ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśma z poz. 109
Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym
wyjmownie spinaczy.Pojemność min. lOOszt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem-czamy

-

152

Tablica korkowa w ramie drewnianej 600x800 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę,
powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie

szt.

153

zestaw mocujący.
Tablica korkowa w ramie drewnianej 1200x900 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę,
powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie

szt

151

Bezbarwny nawilżacz na bazie gliceryny do palców. Nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze,
antypoślizgowa podstawa, średnica: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm, pojemność 20rrl

288

504

78

36

zestaw mocujący.
154

98
64

674

1SS
156

157

Podkładka z klipsem A4. ; -

•JtrTymują-.-y do 200 •a,-vk. Pcrffkfadks •.vyi.cri.--na i rsajwv;c>ei jakoś4:? folii,

szt.

y?rrywnioi^ v.i śederr, kartoncwym. f-osiadal-jcs sprężysty rr.~v;hsnizm zaciskowy.
Fastykuła; A4, dwa arkusze z grubej tektury z otworami w pobliżu narożników i przewleczoną tasiemką o

szt.

długości zapewniającej objęcie okładkami pliku kartek i związaniu całości.

Holder - wykonana z przeźroczystego tworzywa, sztywna osłona na karty plastikowe i wizytówki.
Przezroczy^? tworzywo typu pie*l zapewniające trwałość identyfikatora, zabezpiecza Identyfikator przed
uszkodzeniem osiadają./ wygodną kieszonkę na kartę plastikową, magnetyczną lub do kontroli dostępu.

175
2343

szt.

692

Wymiar wewnętrzny 90x55 mm. zewnętrzny 92x53 mm.
szt.

158

267

Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń elektronicznych. Do zestawu dołączona rurka f ojvrr.no5c 600,11

Kalkulator biurowy z drukarką. Kalkulator biurowy wyposażony w 14 pozycyjny wyświetlacz i drukarką
159

zasilanie z ssaci. kalkulator posiada funkcję mark up/mark down. konwersja walut, korektę ostatniej cyfry,

szt.

obliczanie- podatkowe TAX. obliczanie Del tar-, obliczanie marży, procentowe, pierwiastkowa, licznik pozycji
Dysponujący wewnętrzną baterią podtrzymującą pamięć. Wydruk dwukolprowy o szybkości 3.5 linii na
17
szt.

160

Klej biurowy w płynie, bezbarwny, poj. min. 50 ml nietoksyczny, r.iebrudzący, zmywalny, który po naniesiemi

161

Klips do papieru 15mm, poddany potrójnemu procesowi galwanizacji, kolor czarny

opak. (12 szt.)

162

Koszulka A5 groszkowa z folii PP, otwierana z góry, multiperforowana

opak. (100 szt.)

na ź zrtkę i wyschnięciu staio się bezbarwny, idealny do klejenia papieru i fotografik

163
164

165

Pudło archiwizacyjne małe wykonane ztrójwarciwowej tektury o wymarach zewnętrznych minimalnych 210x

szt.

290 r. 200: wymiarach zęv-ntrrnvch maksymalnych 360 ?. 340 *255.
Pudło archiwizacyjne u u zv wykonane z rrówa.rshwowej tektury c wywarach zewnętrznych minimalnych 330 >.

szt.

230 y. 4001 wy,marach zewnętrznych maksymalnych ?,C0 x 340 >.455.

825
393
127
1215
1315

szt.

Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią poliplopyrenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80
mm, mechanizam dźwigowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie

70
557

166

Taśma bawełniana do zszywania akt ster. 3 rnm: długość ICO ni; biała

szt.

167
168

Taśma klejąca dwustronna SO mm s 5 m łbisłal.
Taśma pakowa przezroczysta samoprzylepna, min. 4g mm x 50 m.

szt.

317

szt.

1191

169
170
171
172

Teczka wiązana bezkwasowa, klejona bezkwasowym klejem, ph większe niż 7,5 o gramaturze 300g/m2,
wymiary po złożeniu 430mmx310mmx50mm
Metalowy wkład wielkopojemny do długopisu z poz. 52, kolor czarny
Zszywki 23/20
Zszywki 23/24

przezroczysta

szt.
szt.
opak. (1000 szt.)
opak. (1000 szt.)

1530
511
18
18

RAZEM

Czytelne podpisy osób
do reprezentowania wykonawcy

