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Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka 

miary 
Ilość Cena 

jednostkowa 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
netto 

Nazwa produktu 
równoważnego i jego 

producent 
1 Papier pakowy, szary 50g/ 100x126  ark. 50  

2 Papier  A-4/160g DCP satyna ryza a'250 2  

3 Karton ozdobny, wizytówkowy A4 gramatura min. 220g/m2 szt. 100  

4 Papier A4 o gram. min. 80g./m2,Klasa B, białość wg. CIE 161 do 
kserokopiarek,drukarek laserowych i atramentowych 

ryza a'500 1000  

5 Papier A3 o gram. min. 80g./m2,Klasa B, białość wg. CIE 161 do 
kserokopiarek,drukarek laserowych i atramentowych 

ryza a'500 10  

6 Kostka biurowa biała klejona min. 85 x 85 mm wysokość 80 mm szt. 50  

7 Zakładki indeksujące 4x50 kartek  
rozmiar 20x50 mm 

szt. 50  

8 Pudełko archiwizacyjne A4,szerokość grzbietu 100 mm z otworem 
na palec 

szt. 700  

9 Segregator A4/55 z mech. dźwig., kieszonka foliowa z wymienną 
etykietą 

szt. 65  

10 Segregator A4/75 z mech. dźwig., kieszonka foliowa z wymienną 
etykietą  

szt. 400  

11 Papier toaletowy o średnicy 18 cm, 1-warstwowy, barwa biała, 
perforowany listkowany.  

szt. 2600  

12 Ręcznik papierowy, biały 48 listków w rolce. Rozmiar listka 
23x28cm. 

szt. 48  



13 Koperta b-4 250x353x40mm hk/250/ rozszerzana brązowa 
jumbobag samoklejąca z paskiem 

op`250 1  

14 Koperta B5 biała, samoklejąca szt. 1000  

15 Koperta C4 biała, samoklejąca szt. 1000  

16 Koperta C5 biała, samoklejąca szt. 1500  

17 Koperta C6 biała, samoklejąca szt. 11000  

18 Książka korespondencyjna A4 twarda oprawa min. 96 kartek  szt. 20  

19 Zeszyt A5/16k, kratka szt. 5  

20 Zeszyt A5/96k. twarda oprawa, kratka, szt. 10  

21 Zeszyt A4/96k. twarda oprawa, kratka,  szt. 10  

22 Skorowidz alfabetyczny A4/96k. twarda oprawa, kratka szt. 5  

23 Blok w kratkę z makulatury ,A4/100k. szt. 50  

24 Blok w kratkę z makulatury ,A5/100k. szt. 30  

25 Skoroszyt tekturowy A4 pełny, oczkowy, biały o gramaturze min. 
275g/m2 

szt. 2000  



26 Teczka na akta osobowe w formie segregatora A4,  szerokość 3,5 
cm z nadrukiem, na grzbiecie okienko, 

szt. 20  

27 Teczka tekturowa A4 biała z gumką o gramaturze min. 350g/m2 szt. 50  

28 Teczka tekturowa A4 biała, wiązana o gramaturze min. 350g/m2 szt. 200  

29 Teczki  z gumką, lakierowane, na dokumenty o formacie A4, 
mocna gumka i trzy zakładki chroniące dokumenty przed 
wypadaniem, wykonane z mocnego barwionego i lakierowanego z 
jednej strony kartonu 

szt. 100  

30 Kalendarz na 2008r - biuwar A2/52 kartek/59x42cm/ z listwą 
DPapier offset 80g/m2, podkładka: tektura makulaturowa szara 
400 g/m2,blok klejony,druk jednostronny. 

szt. 6  

31 Kalendarz na 2008r stojący poziomy z odwracanymi kartkami.  
Układ: jeden tydzień na stronie, podwójne imiona, numeracja dni i 
tygodni, w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
Papier: środek - offset 70 g/m2,okładka - kreda 130 g/m2 
,błyszcząca, stojak - o profilu trójkątnym, karton jednostronnie 
bielony 300 g/m2 

szt. 100  

32 Tusz do stempli kauczukowych, czarny o poj. nie mniejszej niż 22 
ml 

szt. 5  

33 Tusz do stempli kauczukowych, czerwony o poj. nie mniejszej niż 
22 ml 

szt. 20  

34 Klej w sztyfcie 20 g., nietoksyczny, nie brudzący, zmywalny. Musi 
posiadać atest PZH. typu Pentel lub równoważny (w tym 
przypadku prosimy o załączenie do oferty zaświadczenia 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
powyższy produkt równoważny odpowiada określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym tak jak produkt producenta 
wymienionego powyżej i potwierdza wyżej wymienione 
parametry) 

szt. 100  

35 Gumki recepturki średnica 60 mm op.125g  op. 5  



36 Taśma klejąca brązowa, pakowa 48mm x 46m (klej naturalny 
kauczuk) 

szt. 2  

37 Taśma klejąca bezbarwna min. 24 mm x 20 m szt. 50  

38 Taśma klejąca trójwarstwowa z siatką wzmacnającą o 
podwyższonej trwałości, wodoodporna, mocna,o rozmiarach 
10m/50mm,czarna typu „POWER TAPE” PATTEX lub 
równoważna  (lub równoważnyw tym przypadku prosimy o 
załączenie do oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakości potwierdzającego, że powyższy produkt 
równoważny odpowiada określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym tak jak produkt producenta wymienionego powyżej i 
potwierdza wyżej wymienione parametry) 

szt. 2  

39 Grzebienie do bindowania o śr. 10 mm  op.'100 1  

40 Grzebienie do bindowania o śr. 14 mm  op.'100 1  

41 Grzebienie do bindowania o śr. 16 mm  op.'100 1  

42 Grzebienie do bindowania o śr. 20 mm  op.'100 1  

43 Koszulki A4/100 krystaliczne 105mic, multiperforowane, otwierane 
u góry 

op.'100 100  

44 Okładki do bindownicy A4, kartonowe gramatura min. 250g/m² 
opakowanie  

op.'100 8  

45 Okładki do bindownicy A4, przezroczyste grubość min. 200mic. 
Opakowanie  

op.'100 2  

46 Półka na dokumenty A4 o powyższonej twardosci  szt. 10  



47 Skoroszyt plastikowy A4 sztywny, tylna okładka kolorowa, 
przednia przezroczysta, wyposażony w papierowy, wysuwany 
pasek do opisów 

szt. 150  

48 Skoroszyt plastikowy A4 sztywny, zawieszany, tylna okładka 
kolorowa, przednia przezroczysta, wyposażony w papierowy, 
wysuwany pasek do opisów 

szt. 1250  

49 Folia laminacyjna, antystatyczna, błyszcząca A4 o grubości 80 
mic 

op.'100 1  

50 Folia laminacyjna, antystatyczna, błyszcząca A5 o grubości 80 
mic 

op.'100 1  

51 Pinezki  op.'100 10  

52 Pinezki beczułki do tablic korkowych  op.'100 1  

53 Spinacze 28 mm.  op.'100 150  

54 Spinacze 50 mm.  op.'100 50  

55 Zszywki o rozm  24/6  op.a'1000 70  

56 Zszywki o rozm  26/6  op.a'1000 100  

57 Zszywki o rozm. 23/23  op.a'1000 5  

84 Klipy do dokumentów 32` op.'12 15  

85 Klipy do dokumentów 25` op.'12 15  

58 Nożyczki 15-16 cm  szt. 10  



59 Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem typu LCD, z 
funkcją wyznaczania miejsc dziesiętnych, funkcją zaokrąglania, 
klawiszem cofania, obliczeniami procentowymi, z podwójnym 
zasilaniem, bateryjnym i słonecznym o minimalnych wymiarach 
zewnętrznych 140 x 130 mm 

szt. 10  

60 Dziurkacz do 25 kartek, z ogranicznikiem formatu (A4, A5, A6, 
Folio, Us Quart, 8x8x8) typu Esselte D25  lub równoważny (w tym 
przypadku prosimy o załączenie do oferty zaświadczenia 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
powyższy produkt równoważny odpowiada określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym tak jak produkt producenta 
wymienionego powyżej i potwierdza wyżej wymienione 
parametry) 

szt. 5  

61 Dziurkacz do 60 kart z ogranicznikiem formatu (A4, A5, A6, Folio, 
Us Quart, 8x8x8 typu Esselte  D60  (lub równoważnyw tym 
przypadku prosimy o załączenie do oferty zaświadczenia 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
powyższy produkt równoważny odpowiada określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym tak jak produkt producenta 
wymienionego powyżej i potwierdza wyżej wymienione 
parametry) 

szt. 10  

62 Rozszywacz zszywek, 24/6 szt. 5  
63 Temperówka z plastikowym pojemnikiem szt. 10  
64 Zszywacz o dużej wytrzymałości,metalowy, zszywa od 25 do 210 

kartek,zszywkami specjalistycznymi od 23/6 do 23/23,posiada 
ogranicznik głębokości zszywania,typu Eagle 939 lub 
równowazny (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

szt. 5  



65 Zszywacz do 30 kartek, plastikowa obudowa, metalowe elementy 
mechanizmu, ładowany od góry, zszywanie zamknięte, otwarte i 
tapicerskie, pojemność magazynka - 150 x 24/6 lub 210 x 26/6, 
głębokość wsuwania kartek 98 mm, typu Esselte FS2 lub 
równowazny (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

szt. 16  

66 Gumka dwuczęściowa: część niebieska (1/3) do ścierania 
atramentu, długopisu i pisma maszynowego; część biała (2/3) do 
ścierania ołówków i kredek ołówkowych typu Pelikan AC30 lub 
równowazna (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

szt. 20  

67 Poduszka do stempli czerwona o minimalnych wymiarach 
zewnętrznych 160 mm x 90 mm 

szt. 5  

68 Długopis na uwięzi stojący z przylepcem z wymiennym wkładem szt. 20  
69 Długopis  SN-101 Uni Laknock z automatycznie chowanym 

wkładem i wygodnym gumowym uchwytem. Grubość linii pisma 
0,3 mm. lub równoważny (w tym przypadku prosimy o załączenie 
do oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny 
odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym 
tak jak produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza 
wyżej wymienione parametry). Kolor czarny, niebieski, czerwony 

szt. 200  

70 Wkład do długopisu z poz 69 typu SA-7CN lub równoważny (w 
tym przypadku prosimy o załączenie do oferty zaświadczenia 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
powyższy produkt równoważny odpowiada określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym tak jak produkt producenta 
wymienionego powyżej i potwierdza wyżej wymienione 
parametry). Kolor czarny,niebieski,czerwony 

szt. 400  



71 Długopis żelowy  z wymiennym wkładem i gumowym uchwytem. 
Tusz pigmentowy, wodoodporny, grubość linii pisma 0,1 mm typu 
Uni-ball Signo DX UM-151 lub równoważny (w tym przypadku 
prosimy o załączenie do oferty zaświadczenia podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że powyższy 
produkt równoważny odpowiada określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym tak jak produkt producenta 
wymienionego powyżej i potwierdza wyżej wymienione 
parametry). Kolory - czarny, niebieski  

szt. 50  

72 Wkłady do długopisu żelowego z poz 71  typu Uni-ball UMR-1 lub 
równoważne w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry). Kolory - czarny,niebieski 

szt. 50  

73 Cienkopis, końcówka oprawiona w metal, grubość 0,4 mm. 
Wentylowana skuwka, nie wysycha typu Stabilo Point 88 lub 
równowazny  (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) kolor - zielony, czerwony, niebieski, 
czarny 

szt. 20  

74 Pisak końcówka stożkowa, niezasychająca, wentylowana skuwka, 
bezwonny, grubość lini 1 mm typu Stabilo Pen 68  lub 
równowazny (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

szt. 20  



75 Korektor w kształcie pióra z cienką końcówką, szybskochnący 
płyn korygujący, pojemność co najmniej 7 ml typu Pentel ZL63 lub 
równoważny (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

szt. 50  

76 Marker permanentny, oprawa z aluminium, grubość linii pisma 1,0 
- 3,0 mm typu Uni 580F lub równoważny (w tym przypadku 
prosimy o załączenie do oferty zaświadczenia podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że powyższy 
produkt równoważny odpowiada określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym tak jak produkt producenta 
wymienionego powyżej i potwierdza wyżej wymienione 
parametry) kolor czarny 

szt. 10  

77 Zakreślacz kolorowy, fluorescencyjny, tusz na bazie wody, 
końcówka skośnie ukształtowana typu Stabilo Boss lub 
równoważny (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) kolory - zielony, żółty, pomarańczowy 

szt. 50  

78 Foliopis piszący po błyszczącym papierze, folii, zdjęciach i płytach 
cd, niezmywalny o grubości 0,4 mm typu Stablio OHPen czarny 
"S" lub równoważny (w tym przypadku prosimy o załączenie do 
oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

szt. 30  



79 Ołówek techniczny HB typu Stabilo Othello z gumką lub 
równoważny (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

szt. 30  

80 Ołówek automatyczny z gumowym uchwytem, 0,5 mm typu 
Stabilo fun min lub równoważny (w tym przypadku prosimy o 
załączenie do oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakości potwierdzającego, że powyższy produkt 
równoważny odpowiada określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym tak jak produkt producenta wymienionego powyżej i 
potwierdza wyżej wymienione parametry) 

szt. 10  

81 Wkłady do ołówka automatycznego, odporne na złamania,  0,5 
mm, przeznaczone na papier i kalkę, twardość HB typu Stabilo 
lub równoważne (w tym przypadku prosimy o załączenie do oferty 
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że powyższy produkt równoważny odpowiada 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tak jak 
produkt producenta wymienionego powyżej i potwierdza wyżej 
wymienione parametry) 

op.'12 5  

82 Etykiety samoprzylepne A4/100ark/70x42,3 op.'100 1  
83 Etykiety samoprzylepne do frankownicy typu PitneyBowes E211, 

kod producenta SV 93088 
op.'1000 1  
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