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Pieczęć Firmowa Zał. nr 2A do SIWZ

Zestaw  I
Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm.  Wartość brutto 

1. Papier maszynowy A4 (a’ 500) 80 ryza

2. Papier kancelaryjny A3 w kratkę (a’ 500) 3 ryza

3. ryza

4. 12 ryza

5. 48 op.

6. Papier komputerowy z perforacją 240 x 12 x 3 12 op.

7. Papier do faxu szer. 210 mm, dł. 30 mb 144 szt.

8. Folia kopiująca do telefaksu Panasonic KX-FA57E (70 m) 4 szt.

9. 240 szt.

10. 120 szt.

11. Zeszyt A5, 60-kartkowy, kartki białe w kratkę 300 szt.

12. Blok z makulatury A4, 100-kartkowy w kratkę 180 szt.

13. Blok do flipchartów, gładki, wym. 90 x 70 cm (a’ 50 kartek) 24 szt.

14. Brulion A4, 96-kartkowy, kartki białe w kratkę, oprawa twarda 180 szt.

15. 600 szt.

16. 50 szt.

17. 50 szt.

18. 40 szt.

19. 480 szt.

20. Wkład do długopisów z poz. 18 120 szt.

21. 960 szt.

22. 240 szt.

23. 180 szt.

24. 240 szt.

25. 60

26. 480 op.

27. 24 op.

28. Klips do papieru metalowy, 19 mm, op. a' 12 szt. 96 op.

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość netto  Stawka 
VAT  

Papier xero A4 80g/m2, biały (białość 161 CIE), grubość 108 μm, 
nieprzezroczystość (a’ 500) gr. 80 do drukarek laserowych

 3 000      

Papier xero A3 80g/m2, biały (białość 161 CIE), grubość 108 μm, 
nieprzezroczystość (a’ 500) gr. 80 

Etykiety samoprzylepne o wym. 70 x 36 mm - 24 szt. na formacie 
A4, op. a' 100 szt. A4

Klej w sztyfcie, 20 g, bez rozpuszczalników, na bazie wodnej, do 
papieru kartonu, materiału

Klej biurowy w tubce;  o konsystencji pasty; nietoksyczny, 
niebrudzący, pojemność 40 ml

Długopis z wymiennym wkładem olejowym, z mechanizmem 
chowania wkładu, wyposażony w gumowy uchwyt; tusz niebieski, 
olejowy, wodoodporny i nieblaknący.

Długopis z wymiennym wkładem olejowym, z mechanizmem 
chowania wkładu, wyposażony w gumowy uchwyt; tusz czerwony, 
olejowy, wodoodporny i nieblaknący; obudowa w kolorze tuszu.

Długopis z wymiennym wkładem olejowym, z mechanizmem 
chowania wkładu, wyposażony w gumowy uchwyt; tusz zielony, 
olejowy, wodoodporny i nieblaknący; obudowa w kolorze tuszu.

Długopis połączony rozciągającą się do 1 m sprężynką z 
samoprzylepną podstawką; leżący

Wkład olejowy do długopisów z mechanizmem chowania wkładu; 
kolory: niebieski, czerwony i zielony (pasujący do długopisów z 
poz. 15, 16 i 17); tusz wodoodporny, olejowy i nie blaknący

Pisak niezmywalny do tkanin, gruba, okrągła końcówka, czarny, 
szybkoschnący, odporny na światło, wytrzymałość 14 dni bez 
zamknięcia

Pisak niezmywalny z grubą, okrągłą końcówką, czerwony, 
szybkoschnący, odporny na światło, wytrzymałość 14 dni bez 
zamknięcia

Pisak wodoodporny do płyt CD, szybkoschnący, odporny na 
światło, wytrzymałość 14 dni bez zamknięcia

Zakreślacz  - lśniące fluorescencyjne kolory (różne), tusz 
pigmentowy, szybkoschnący, odporny na blaknięcie, ścięta 
końcówka do zakreślania oraz podkreślania

Markery do tablic suchościeralnych z gąbką w komplecie (kolor: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony)

kpl

Spinacz biurowy dł. 28 mm (a’100 szt.) wykonany z drutu 
sprężynującego, niklowanego

Spinacz biurowy dł. 47 mm (a’100 szt.) wykonany z drutu 
sprężynującego, niklowanego
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Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm.  Wartość brutto  Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość netto  Stawka 
VAT  

29. szt.

30. 420 op.

31. 384 szt.

32. Taśma do maszyn liczących, szer. 57 mm 120 szt.

33. 12 op.

34. 120 op.

35. 50 op.

36. 120 szt.

37. 120 szt.

38. 60 szt.

39. 12 szt.

40. 20 szt.

41. 300 op.

42. 540 szt.

43. 240 szt.

44. 3 szt.

45. 12 szt.

46. 6 szt.

47. Pinezki kołeczki do tablic korkowych (op. A' 100 szt.) 24 op.

48. Pinezki standard (a’100) 40 op.

49. 240 szt.

50. 120 szt.

51. 72 op.

52. 60 szt.

53. 60 szt.

Cienkopis - końcówka osadzona w metalu (kolory: niebieski, 
czarny, zielony, czerwony) obudowa plastikowa, bezwonny, 
odporny na działanie światła, grubość końcówki 0,04              

1 440

Zszywka standard 24/6 wykonana z metalu nierdzewnego, klejona 
w bloki po 100 szt., w opakowaniu po 10 bloków (a' 1 000 szt.),

Taśma bezbarwna samoprzylepna 18 x 30 mb

Rolka termoczuła do kasy fiskalnej (papier bezpyłowy, 
bezdrzewny, bezchlorowy) szer. 28 mm, dł. 20 mb; op. a' 10 szt.

Rolka termoczuła do kasy fiskalnej (papier bezpyłowy, 
bezdrzewny, bezchlorowy) szer. 28 mm, dł. 30 mb; op. a' 10 szt.

Rolka termoczuła do kasy fiskalnej (papier bezpyłowy, 
bezdrzewny, bezchlorowy) szer. 60 mm, dł. 30 mb; op. a' 10 szt.

Korektor w taśmie ekologiczny z ruchomą końcówką, ze skuwką 
szer. 5 mm dł. 6 m                                                                 

Korektor w długopisie: metalowa końcówka, szybko zasychający 
po naniesieniu, posiadający w środku kulkę ułatwiająca 
rozmieszanie (poj. 8 ml)                                                                      
          

Tusz do nasączania poduszek stępli, czarny, poj. 28 ml

Tusz do nasączania poduszek stępli, zielony, poj. 28 ml

Tusz do nasączania poduszek stępli, czerwony, poj. 28 ml

Obwoluta  A4 na dokumenty, op. a’100 szt. wykonana z folii 
polipropylenowej przezroczystej – matowej „groszek” o grubości 
0,05 mm, otwierana z góry, wyposażona w grzbiet umożliwiający 
wpięcie do segregatora

Segregator A4/75 oklejony jednostronnie, z mechanizmem 
dźwigniowym niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym 
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w ścianie przedniej 
segregatora otwory na uchwyty mechanizmu dźwigniowego z 
okutymi dolnymi krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu 
otworem oraz wsuwaną kartą opisową.

Segregator A4/50 oklejony jednostronnie, z mechanizmem 
dźwigniowym niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym 
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w ścianie przedniej 
segregatora otwory na uchwyty mechanizmu dźwigniowego z 
okutymi dolnymi krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu 
otworem oraz wsuwaną kartą opisową.

Segregator na płyty CD/DVD (poj. 200 płyt), każda płyta w 
oddzielnej kieszeni

Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali, twarda okładka – 96 
kartek w kratkę z indeksem alfabetycznym 

Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali, twarda okładka - 
200 kartek w kratkę z indeksem alfabetycznym

Ołówek zwykły HB, z korpusem drewnianym, lakierowanym, z 
zamocowaną  gumką ołówkową

Ołówek automat.  z gumką, rysik HB o szerokości linii pisania 0,7 
mm, z gumowym uchwytem i plastikową obudową

Rysik do ołówka automatycznego 2B szerokość linii pisania 0,7 
mm, długość 6 cm (op. a’ min. 16 szt.) 

Gumka uniwersalna wykonana z  kompozytów plastycznych, 
przeznaczona do wymazywania ołówka lub atramentu, wersja 
dwustronna: biały - usuwa ołówek, niebieski - tusz, rozm. 41 x 18 x 
11 mm +/-4%

Gumka ołówkowa biała,  wytwarzana z naturalnego kauczuku, 
przeznaczona do wycierania ołówków średniej twardości i 
miękkich, nie pozostawiająca smug i nie niszcząca papieru, 
jednolita, biała, rozm. 31 x 23 x 9 mm  +/-4% 
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Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm.  Wartość brutto  Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość netto  Stawka 
VAT  

54. 12  op.

55. 12 op.

56. 12 op.

57. Kalka ołówkowa A4 fioletowa (a’ 100 szt.) 3 op.

58. Kalka maszynowa A4 (a’ 100 szt.) 3 op.

59. 60 szt.

60. 80 szt.

61. 24 szt.

62. 72 szt.

63. 72 szt.

64. 73 szt.

65. 600 szt.

66. 120 szt.

67. 240 szt.

68. 80 szt.

69. 8 szt.

70. 12 szt.

71. 12 szt.

72. 8 szt.

73. 4 szt.

74. Temperówka metalowa 60 szt.

75. 150 szt.

76. 12 bloczek

77. Druk: "Rozliczenie zaliczki", format A6, 40 kartek, papier offsetowy 12 bloczek

78. Druk: "Wniosek o zaliczkę", format A6, 40 kartek, papier offsetowy 12 bloczek

79. 12 bloczek

80. 120 bloczek

Koperta C4 biała, samoprzylepna (a’ 500 szt.) (powierzchnie do 
zaklejania nasączone klejem nie wymagającym zwilżania) 80g/m2

Koperta C5 biała, samoprzylepna (a’ 500 szt.) (powierzchnie do 
zaklejania nasączone klejem nie wymagającym zwilżania) 80g/m2

Koperta C6 biała, samoprzylepna (a’ 1 000 szt.) (powierzchnie do 
zaklejania nasączone klejem nie wymagającym zwilżania) 80g/m2

Dziurkacz biurowy z listwą formatową, wykonany ze stali tłoczonej, 
posiadający wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu, grubość 
dziurkowanego pliku – co najmniej 25 kartek

Zszywacz metalowy uniwers., biurowy na zszywki 24, możliwość 
zszycia co najmniej 20 kartek

Rozszywacz do rozginania i usuwania zagiętych zszywek. 
Przeznaczony dla zszywek 24/6.

Nożyczki metalowe z gumowo- plastikową rączką,  długość co 
najmniej 21 cm

Linijka plastikowa, dł. 30 cm

Linijka plastikowa, dł. 50 cm

Skoroszyt A4 z folii polipropylenowej o grubości ok. 0,15 mm, z 
przezroczystą ścianą przednią, z barwną ścianą tylną, z papierową 
wkładką na opisy umieszczoną pod przezroczystym paskiem na 
grzbiecie (minimum 3 kolory), wyposażony w grzbiet umożliwiający 
wpięcie do segregatora

Teczka na dokumenty o formacie A4. Wykonana z mocnego 
kartonu (400 g/m2) barwionego i lakierowanego z zewnętrznej 
strony, z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi 
dokumenty przed wypadaniem (różne kolory).

Taśma klejąca biała 66 mm x 50 m

Dziennik korespond. A4, karty obustr. druk. z rubr. „od kogo”, „do 
kogo”, 100 kartkowy, okładka tekturowa pokryta z zewnątrz folią 
PP

Teczka korespondencyjna do podpisu (7 przegródek), kolor 
niebieski lub zielony, wykonana z kartonu, z zewnątrz pokryta folią 
PP, wyposażona w etykietę „Do podpisu” na okładce

Tablica korkowa 100 x 80 w drewnianej ramie

Tablica korkowa 100 x 120 w drewnianej ramie

Tablica magnetyczna, suchościeralna, wykonana z blachy stalowej 
pokrytej emalią, w aluminiowej ramie z plastikowymi, 
zaokrąglonymi rogami, ze zdejmowaną listwą na przedmioty. 
Możliwość zawieszenia pionowego lub poziomego. Wymiary: 90 x 
60 cm

Tablica magnetyczna, suchościeralna, wykonana z blachy stalowej 
pokrytej emalią, w aluminiowej ramie z plastikowymi, 
zaokrąglonymi rogami, ze zdejmowaną listwą na przedmioty. 
Możliwość zawieszenia pionowego lub poziomego. Wymiary: 120 
x 90 cm

Okładki na akta osobowe pracowników, trójdzielne, z podziałem na 
część A, B i C, w twardych okładkach, z grzbietem dodatkowo 
usztywnionym

Druk: "Faktura VAT RR" (dla rolników), format A5; papier 
samokopiujący; co najmniej 80 kartek 

Druk: "Polecenie wyjazdu służbowego", format A5, 50 kartek, 
papier offsetowy

Druk: "Polecenie przelewu" (wpłata gotówkowa), papier 
samokopiujący - oryginał + kopia, format A6, druk jednostronny, 80 
kartek
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Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm.  Wartość brutto  Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość netto  Stawka 
VAT  

81. 120 bloczek

82. 120 bloczek

83. 60 szt.

84. 24 bloczek

85. 240 szt.

86. Zwilżacz do palców z gąbką 10 szt.

87. Łyżka do zupy plastikowa, jednorazowa, biała szt.

88. Widelec plastikowy, jednorazowy, biały 600 szt.

89. Flaczarka z plastiku, jednorazowa, biała, poj. 0,5 l szt.

90. Kubki jednorazowe do zimnych napojów 250 ml szt.

91. Kubek jednorazowy do gorących napojów 250 ml 600 szt.

92. Talerzyk jednorazowy deserowy o średnicy min. 17 cm 600 szt.

93. 24 op.

94. Serwetki śniadaniowe 15 x 15 kolor biały (a’ 500 szt.) 50 op.

95. 240 rola

96.       260      op.

97.       130      op.

98.       200      szt.

99. 200 szt.

100. Sznurek jutowy 25 dkg 180 szt.

Razem

Dnia …............................................................... Podpis …....................................................

Druk: "Polecenie księgowania", format A5, papier samokopiujący - 
oryginał + kopia, druk jednostronny, 80 kartek

Druk: "Nota księgowa", format A5, papier samokopiujący - oryginał 
+ kopia, druk jednostronny, 80 kartek

Druk: "Kwitariusz przychodowy", numerowany, format A4, papier 
samokopiujący - oryginał + 2 kopie, 30 kartek

Druk: "Karta drogowa", numerowana, format A5, 80 kartek, papier 
offsetowy

Identyfikator wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa - 
wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę, format 57 x 
90 mm 

2 400

3 000

4 600

Serwetki jednorazowe 2 i 3 warstwowe, 33 x 33, różne kolory, op. 
a' 20 szt.

Folia stretch szer. 45 cm, dł. 250 mb, gr. 20 mikronów (do kontaktu 
z żywnością)

Płyta CD-R jednokrotnego zapisu; maksymalna prędkość 
nagrywania 52x; pojemność 700 MB; op. cake box 50 szt.

Koperta na płyty CD/DVD, wym. 124 x 124 mm; bez okna; do 
zaklejania na mokro; op. a' 100 szt.

Półka - szuflada na dokumenty; plastikowa; do ustawienia na 
biurku w stos;  do dokumentów formatu A4; przezroczysta; dymna 
lub kolorowa (różne kolory)

Zawieszka do kluczy z opisem dwustronnym, plastikowa, w 
komplecie kółko do kluczy, wym. ok. 57 x 22 mm, wsuwana 
karteczka opisowa o wym. ok. 38 x 17 mm, mix kolorów



Pieczęć Firmowa Zał. nr 2B do SIWZ

Zestaw II - Dział ds. Informatyki
Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm. Wartość netto Wartość brutto

1. Dyskietka (op. a, 10 szt.)            1      op.

2.            3      op.

3.          15      op.

4.            5      op.

5. Płyta Blu Ray 25 GB/4x w pudełku          20      szt.

6.            6      op.

7.          10      szt.

8.          20      szt.

9. Preparat do mycia szyb xero (a' 200 ml)            5      szt.

10. Pianka do czyszczenia monitorów LCD (a' 200 ml)          20      szt.

11.            1      szt.

12.            2      szt.

13. Pendrive 64 GB USB 3.0 4 szt.

14. 3 szt.

15. 3 op.

16. Głośniki multimedialne (2 x 5W) 2 kpl.

Razem

Dnia …............................................................... Podpis …..............................................

Cena 
jednostk. 

Netto

Stawka  
VAT

Płyta CD-R jednokrotnego zapisu; maksymalna 
prędkość nagrywania 52x; pojemność 700 MB; op. 
cake box 50 szt.

Płyta DVD-R  o pojemności 4,5 GB; prędkość 
nagrywania 16x; op. cake box 25 szt. 

Płyta DVD-R DL  o pojemności 8,5 GB; op. cake box 
10 szt.

Koperta na płyty CD/DVD, wym. 124 x 124 mm; bez 
okna; do zaklejania na mokro; op. a' 100 szt.

Preparat do czyszczenia obudów urządzeń 
biurowych (a' 200 ml)

Sprężone powietrze powszechnego użytku (a' 200 
ml)

Przenośny dysk twardy USB/eSATA, min. 2 TB w 
kieszeni, zasilany zewnętrznym zasilaczem

Segregator na płyty CD/DVD (poj. 200 płyt), każda 
płyta w oddzielnej kieszeni

Półka - szuflada na dokumenty; plastikowa; do 
ustawienia na biurku w stos;  do dokumentów formaty 
A4; przezroczysta; dymna lub kolorowa (różne kolory)

Klej termotopliwy w sztyftach 100 x Ø 7 mm, op. a' 12 
szt.
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Zestaw III - Terapia

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm.  Stawka VAT  

1 50 rola

2 100 szt.

3 50 szt.

4 Blok rysunkowy biały  A3, 20 kartek, gramatura co najmniej 120 60 szt.

5 Blok rysunkowy biały A4, 20 kartek, gramatura co najmniej 120 70 szt.

6 Blok rysunkowy kolorowy A4, 20 kartek, gramatura co najmniej 120 100 szt.

7 Blok techniczny A4, 10 kartek, gramatura co najmniej 170, biały 60 szt.

8 Blok techniczny kolorowy A3, gramatura co najmniej 170 50 szt.

9 Blok z makulatury A4, 100-kartkowy w kratkę 10 szt.

10 Brokat sypki (różne kolory), op. a' 7 g 25 szt.

11 Brystol (różne kolory) B2 80 szt.

12 50 szt.

13 Cyrkiel metalowy z uchwytem na ołówek 5 szt.

14 20 szt.

15 Dratwa lniana, 1 mm, szpula a' co najmniej 10 dkg 60 szpula

16 4 szt.

17 60 op.

18 Farby akrylowe 12 kolorów po co najmniej 18 ml 10 op.

19 Farby akrylowe (różne kolory) w pojemniczkach a' co najmniej 140 ml 50 szt.

20 Farby plakatowe 12 kolorów po co najmniej 10 ml 20 op.

21 8 op.

22 20 szt.

23 Farby ceramiczne 6 kolorów po 10 ml 8 op.

24 30 op.

25 7 rola

26 Folia samoprzylepna B1 (złota, srebrna)) 10 szt.

27 10 szt.

28 160 szt.

29 10 szt.

30 Gra planszowa typu "EUROBUSINESS" lub "MONOPOLY" 12 szt.

31 Gra słowna typu "SCRABBLE" lub "SŁÓWKA" (w języku polskim) 10 szt.

32 Gra typu  "Klocki JENGA"; rozm. XL 32 cm; drewno naturalne 8 szt.

 Cena 
jednostk. 

netto 
 Wartość 

netto 
 Wartość 
brutto 

Bibuła gładka (różne kolory) 50 x 70 cm, gramatura co najmniej 22 
g/m2, rola a' 30 ark.

Bibuła karbowana (różne kolory)50 x 250 cm, gramatura co najmniej 
180 g/m2

Bibuła krepina (różne kolory), 50 x 250 cm, gramatura co najmniej 180 
g/m2

Cienkopis - końcówka osadzona w metalu (różne kolory) obudowa 
plastikowa, bezwonny, odporny na działanie światła, grubość końcówki 
0,04              

Długopis z wymiennym wkładem olejowym, z mechanizmem chowania 
wkładu, wyposażony w gumowy uchwyt; tusz niebieski, olejowy, 
wodoodporny i nieblaknący.

Dziurkacz biurowy z listwą formatową, wykonany ze stali tłoczonej, 
posiadający wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu, grubość 
dziurkowanego pliku – co najmniej 25 kartek

Farba (spray) różne kolory, alkidowa przeznaczona do malowania 
różnych rodzajów powierzchni np. metal, drewno, szkło, aluminium, 
ceramika itp.., op. a' min. 0,4 l

Farby witrażowe  5 x 25 ml, nie wymagające wypalamia po 
namalowaniu; czas schnięcia farby - ok 45 min.; po zaschnięciu 
odporne na wodę

Farba konturowa (srebrna, złota, miedziana, zielona lub czarna), na 
bazie wody, do malowania na szkle i innych podłożach; czas schnięcia 
powierzchniowego 30-40 min. do nanoszenia bezpośrednio z tuby, a' 
20 ml

Flamastry z fibrową końcówką, atrament na bazie wody, wentylowana 
skuwka, nietoksyczne, op. a' 12 kolorów

Folia celofan (bezbarwna, przezroczysta), rola o wym. 80 cm x 120 m, 
gr. 35 mikronów

Forma z polietylenu [LDPE] wielokrotnego użytku do wykonywania 
odlewów z gipsu, elastyczna, motywy świąteczne, wym. ok.. 8 - 12 cm

Forma ze styropianu (różne wzory: jaja, kule, aniołki, stożki) do 
zdobienia, wym. ok.. 8 - 12 cm

Gra "DOMINO": plastikowe, trwałe elementy w plastikowym 
opakowaniu 



33 30 szt.

34 Klej introligatorski CR (op. fabryczne 1 kg) 20 szt.

35 60 szt.

36 150 szt.

37 250 szt.

38 10 szt

39 Klej z brokatem; op. a' 5 kolorów po co najmniej 10 ml 30 op.

40 12 szt.

41 Kredki tzw. bambino, op. a' 12 kolorów 60 op.

42 40 op.

43 Linijka 30 cm plastikowa 20 szt.

44 5 kpl

45 Modelina op. a' 6 kolorów 20 op.

46 35 szt.

47 100 szt.

48 Papier kolorowy - blok a' co najmniej 10 kolorowych kartek A4 30 szt.

49 30 szt.

50 Papier natron proążkowany 100 x 126/70g 10 kg

51 15 ryza

52 Pastele suche op. a' 24 kolory 10 kpl

53 Pędzle płaskie w komplecie 5 sztuk o rozm. 7, 9, 11. 25 kpl

54 Pędzle płaskie z włosia naturalnego rozm.: 2, 3, 8, 10 12 szt.

55 Pędzle okrągłe z włosia naturalnego rozm.: od 0 do 5 20 szt.

56 Pinezki standard (a’100) 10 op.

57 20 op.

58 15 szt.

59 25 op.

60 5 szt.

61 10 szt.

62 10 szt.

63 10 szt.

64 Szpilki stalowe, dł. 14 mm, op. a' 50 g 20 op.

65 5 szt.

66 Taśma bezbarwna samoprzylepna 18 x 30 mb 25 szt.

Gumka uniwersalna wykonana z  kompozytów plastycznych, 
przeznaczona do wymazywania ołówka lub atramentu, wersja 
dwustronna: biały - usuwa ołówek, niebieski - tusz, rozm. 41 x 18 x 11 
mm +/-4%

Klej biurowy w tubce;  o konsystencji pasty; nietoksyczny, niebrudzący, 
pojemność 40 ml

Klej silikonowy bezbarwny do pistoletu elektrycznego; termotopliwy w 
sztyftach 20 cm x Ø 7 mm

Klej silikonowy bezbarwny do pistoletu elektrycznego; termotopliwy w 
sztyftach 30 cm x Ø 11 mm 

Klej biurowy w sztyfcie, 20 g, bez rozpuszczalników, na bazie wodnej, 
do papieru kartonu, materiału

Korektor w długopisie: metalowa końcówka, szybko zasychający po 
naniesieniu, posiadający w środku kulkę ułatwiająca rozmieszanie (poj. 
8 ml)                                                                                

Kredki ołówkowe sześciokątne, ostrzone, długość co najmniej 17,5 cm, 
lakierowane, z miękkim grafitem, posiadające atest PZH, op. a' 12 
kolorów

Markery do tablic suchościeralnych z gąbką w komplecie (kolor: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony)

Nożyczki metalowe z gumowo- plastikową rączką,  długość co najmniej 
21 cm

Ołówek zwykły B6, z korpusem drewnianym, lakierowanym, z 
zamocowaną  gumką ołówkową

Papier kolorowy samoprzylepny - blok a' co najmniej 8 kolorowych 
kartek A4

Papier xero A4 80g/m2, biały (białość 161 CIE), grubość 108 μm, 
nieprzezroczystość (a’ 500) gr. 80 

Piórka dekoracyjne (kolorowe) dł. ok. 2 - 10 cm, op. a' co najmniej 250 
szt. (różne kolory)

Pisak niezmywalny do tkanin, gruba, okrągła końcówka, różne kolory, 
szybkoschnący, odporny na światło, wytrzymałość 14 dni bez 
zamknięcia

Plastelina nadająca się do wielokrotnego użytku, łatwa w formowaniu, 
nie klejąca się do rąk, op. a' 12 kolorów

Puzzle tekturowe Maxi; 12 - 24 elementy, po ułożeniu obrazek o wym. 
co najmniej 60 x 40 cm

Puzzle tekturowe; 50 - 60 elementów; po ułożeniu obrazek o wym. co 
najmniej 33 x 22 cm

Puzzle tekturowe; 1 000 elementów; po ułożeniu obrazek o wym. co 
najmniej 48 x 68 cm

Segregator A4/75 oklejony jednostronnie, z mechanizmem 
dźwigniowym niklowanym, mocowanym nitami, z metalowym 
zaciskiem unieruchamiającym dokumenty, w ścianie przedniej 
segregatora otwory na uchwyty mechanizmu dźwigniowego z okutymi 
dolnymi krawędziami, z okutym w ścianie grzbietu otworem oraz 
wsuwaną kartą opisową.

Tablica malarska wykonana z płyty MDF o grubości ok. 4 mm, pokryta 
płótnem malarskim uniwersalnie gruntowanym, wym. ok. 15 x 20 cm



67 10 szt.

68 30 szt.

69 Temperówka metalowa 20 szt.

70 12 szt.

71 Zeszyt A5, 60-kartkowy, kartki białe w kratkę 10 szt.

72 5 szt.

73 4 op.

               -        

Dnia …............................................................... Podpis …..................................................

Taśma piankowa dwustronnie klejąca stosowana do klejenia 
elementów z plastiku, papieru, tektury; szer. 9 mm, dł. 50 m

Tektura falista, dwuwarstwowa (różne kolory, metalizowana) 50 x 70 
cm

Zakreślacz  - lśniące fluorescencyjne kolory (różne), tusz pigmentowy, 
szybkoschnący, odporny na blaknięcie, ścięta końcówka do 
zakreślania oraz podkreślania

Zszywacz metalowy uniwers., biurowy na zszywki 24, możliwość 
zszycia co najmniej 20 kartek

Zszywka standard 24/6 wykonana z metalu nierdzewnego, klejona w 
bloki po 100 szt., w opakowaniu po 10 bloków (a' 1 000 szt.),



Pieczęć Firmowa Zał. nr 2D do SIWZ

Zestaw IV - WTZ

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jm.

1 Papier offset A1/80g kg

2 Papier offset B1/80g 300 kg

3 Papier offset B1/100g 50 kg

4 Papier offset B1/120 g 50 kg

5 Papier offset B1/220g 150 kg

6 Karton offset jednostronnie powlekany B1/250g kg

7 Papier natron prążkowany 100 x 126/70g kg

8 Tektura B1/2 mm 100 kg

9 Papier samokopiujący CFB 60g/A2/43 x 61 20 ryza

10 Papier xero A3 biały (białość 161 CIE), grubość 108 μm, nieprzezroczystość 100 ryza

11 250 ryza

12 Grzbiet metalowy do bindownicy 9/16'' 100 szt.

13 Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 16 mm) 100 szt.

14 Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 14 mm) 100 szt.

15 Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 12,5 mm) 100 szt.

16 Grzbier plastikowy do bindownicy (średnica 10 mm) 100 szt.

17 Grzbiet plastikowy do bindownicy (średnica 8 mm) 100 szt.

18 Okładka do bindownicy A4 kolor - granat (a' 100 szt.) 3 op.

19 Okładka do bindownicy A4 bezbarwna (a' 100 szt.) 3 op.

20 Folia do laminowania A3 (a' 100 szt.) 3 op.

21 Folia do laminowania A4 (a' 100 szt.) 5 op.

22 Folia do laminowania A5 (a' 100 szt.) 2 op.

23 Folia do laminowania A6 (a' 100 szt.) 2 op.

24 Folia do laminowania - format wizytówkowy (a' 100 szt.) 2 op.

25 Papier ozdobny wizytówkowy, gładka faktura, wzór płótno (a' 25 szt.) 5 op.

26 Kalka ołówkowa A4, kolor fiolet (a' 100 szt.) 4 op.

27 4 szt.

28 Płótno introligatorskie, kolor granat, szer. ok. 100 cm 20 mb

29 Zszywki do zszywacza Rexel Mercury - 13,4 x 16 (a' 2 500 szt.) 1 op.

30 Zszywki do zszywacza Rexel Mercury 13,4 x 10-12 (a' 2 500 szt.) 1 op.

31 Gaza introligatorska (merla), szer. ok. 110 cm 15 mb

32 Wąsy do skoroszytów szt.

33 Klej introligatorski CR (op. fabryczne 1 kg) 40 op.

34 Okleina introligatorska na okładki, wodoodporna, gładka faktura, kolor - granat 100 mb

35 Zszywki do zszywacza Skrebba 23/20 (a' 1000 szt.) 5 op.

36 Zszywki do zszywacza Skrebba 23/17 (a' 1000 szt.) 5 op.

37 Zszywki do zszywacza Skrebba 23/15 (a' 1000 szt.) 5 op.

38 Zszywki do zszywacza Skrebba 23/12 (a' 1000 szt.) 5 op.

39 Zszywki do zszywacza Skrebba 23/10 (a' 1000 szt.) 5 op.

40 Zszywki do zszywacza Skrebba 23/8 (a' 1000 szt.) 5 op.

41 Zszywki do zszywacza Skrebba 23/6 (a' 1000 szt.) 5 op.

42 Taśma papierowa do kalkulatorów z drukarką, rozm. 57 mm x 30 mb 12 szt.

 Cena 
jednostk. 

netto 
 Wartość 

netto 
 Stawka 

VAT  
 Wartość 
brutto 

2 000

1 500

1 000

Papier xero A4 biały (białość 161 CIE), grubość 108 μm, nieprzezroczystość  do 
drukarek laserowych

Skorowidz A4 – szyty lub na metalowej spirali, twarda okładka – 96 kartek w 
kratkę z indeksem alfabetycznym 

15 000



43 25 litr

Dnia …............................................................... Podpis …........................................

Klej kontaktowy rozpuszczalnikowy; szybko wiążący, nie plamiący klejonych 
elementów; będący roztworem żywic i kauczuku polichloroprenowego w 
mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem promotorów adhezji, 
środków tiksotropowych, antyutleniaczy i wypełniaczy; przeznaczony do łączenia 
gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin z surowców naturalnych i sztucznych, 
filcu, ceramiki, szkła, wykładzin, drewna, korka itp. Konsystencja - wysokolepka, 
ciągnąca ciecz; gęstość - 0,89 kg/l; czas wstępnego wiązania - 3 h; czas pełnego 
wiązania - 24 h; właściwości spoiny - odporna na proces starzenia, wytrzymała, 
elastyczna i odporna na działanie wody. 
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