
                                                                                                
  

 

     
 
                 Załącznik nr 2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

CZĘŚĆ IV postępowania -  Materiały  biurowo - eksploatacyjne dla projektu  "UNIA  
PRZEDSIĘBIORCZYCH " 

 
     

Lp. Nazwa artykułu i wyszczególnienie  J.m. Ilość 

1 

Segregator A-4 szer. grzbietu 75mm, pokryty PCV, okute dolne 
krawędzie, mechanizm dźwigowy, wymienna dwustronna etykieta 
na grzbiecie, różne kolory (fioletowy, zielony, żółty, niebieski, 
czerwony, czarny) 

szt. 25 

2 Pojemnik na dokumenty ścięty, kartonowy A4, lakierowany, szer. 8 
cm szt. 20 

3 Papier ksero A-4, gramatura 80g/m2, do wydruków czarno-białych i 
kopiowania, w ryzie 500 arkuszy, białość: CIE 161 ryza 20 

4 
Skoroszyt plastikowy z otworami na wpięcie do segregatora, A-4, 
przednia okładka przeźroczysta, druga kolorowa z wysuwanym 
paskiem do opisu, różne kolory 

szt. 30 

5 Długopis przezroczysty z gumowanym uchwytem, na wkłady typu 
SA-7CN lub wkłady o identycznym kształcie szt. 30 

6 Wkład do długopisu SA-7CN, kolor niebieski, opakowanie 10 szt. op. 2 

7 
Zakreślacze tekstu fluorescencyjne. Ścięta końcówka, tusz na bazie 
wody, nietoksyczne, gr. linii od 2 do 5 mm, do wszystkich rodzajów 
papieru, kolor zielony 

szt. 10 

8 Poduszka do stempli przeznaczona do tradycyjnych stempli,  
rozmiar 70x110 mm, nasączona tuszem czerwonym szt. 4 

9 Zszywki stalowe, galwanizowane 26/6 w opakowaniu 1000 sztuk. op. 5 

10 Taśma samoprzylepna z podajnikiem 19mm x 7,5m z nożykiem 
pozwalającym na łatwe odcinanie taśmy. szt. 4 

11 Tusz wodny do stempli ręcznych i poduszek , kolor czerwony, 
opakowanie butelka 25ml. szt. 2 

12 
Zakładki indeksujące, samoprzylepne, transparentne jaskrawe 
kolory, minimum 4 kolory, format 12x45mm, po 50 karteczek  w 
opakowaniu 

op. 10 

13 
Listwy wsuwane do oprawy dokumentów, dwie zaokrąglone 
końcówki, na 25 kartek formatu  A 4, kolor czarny, 50 sztuk w 
opakowaniu 

op. 1 



                                                                                                
  

 

14 Okładki do bindowania A 4 , karton o fakturze skóry, grubość 250 
g/m², pakowany po 100 arkuszy, kolor czarny op. 1 

15 Klej w sztyfcie, do klejenia papieru, kartonu, fotografii, bez 
rozpuszczalników, opakowanie nie mniejsze niż 20 g. szt. 5 

16 Nożyk do cięcia papieru, mały 12,5 cm z zapasowym ostrzem szt. 3 

17 
Karteczki samoprzylepne z trwałą substancją klejącą 
niepozostawiająca śladów, usuwalną za pomocą wody, wymiar 
76×76 mm, kolor żółty, 100 karteczek w bloczku 

bloczek 20 

18 Marker permanentny wodny, ścięta końcówka, kolor czarny szt. 19 

19 Pióro żelowe z zatyczką i zapasowym wkładem szt. 20 

20 

Długopis automatyczny z wymiennym metalowym wkładem 
wielkopojemnym, typu Zenith lub równoważny, kolor tuszu 
niebieski obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenia 
niklowane średnica kulki: 0,8 mm szerokość linii pisania: 0,6mm  

szt. 20 

21 

Płyta CD-R do jednokrotnego zapisu do wszystkich nagrywarek z 
zapisem płyt CD-R o wysokich prędkościach, certyfikowana 
prędkość zapisu min. 48x, pojemność 700 MB, zapakowana w 
pudełko plastikowe CAKE x 50 sztuk 

op. 1 

22 Koperty na CD białe z okienkiem, wymiar 127x127mm. szt. 50 

23 Papier ksero A-4, gramatura 80g/m2, do wydruków czarno-białych i 
kopiowania, w ryzie 500 arkuszy, białość: CIE 161 ryza 40 

24 

Segregator A-4 szer. grzbietu 75mm, pokryty PCV, okute dolne 
krawędzie, mechanizm dźwigowy, wymienna dwustronna etykieta 
na grzbiecie, różne kolory (fioletowy, zielony, żółty, niebieski, 
czerwony, czarny) 

szt. 25 

25 Koperty na CD białe z okienkiem, wymiar 127x127mm. szt. 100 

26 Korektor w kształcie pióra z cienką końcówką, min. 7 ml płynu. szt. 5 

27 Skoroszyt plastikowy , A-4, przednia okładka przeźroczysta, druga 
kolorowa z wysuwanym paskiem do opisu, różne kolory szt. 26 

28 Zszywki stalowe, galwanizowane 26/6, w opakowaniu 1000 sztuk  op. 15 

29 Bloczek, kostka klejona, biała o wym.8,5x 8,5cm, nie mniej niż 400 
kartek w bloczku bloczek 3 

30 Bloczek, kostka klejona, kolorowa o wym. 8,5 x 8,5cm, nie mniej 
niż 400 kartek w bloczku bloczek 3 



                                                                                                
  

 

31 Dziurkacz biurowy do 40 kartek, metalowy korpus, pojemnik na 
odpadki, ogranicznik formatu, odległość między dziurkami 80 mm szt. 2 

32 Dziurkacz biurowy do 30 kartek, metalowy korpus, pojemnik na 
odpadki, ogranicznik formatu, odległość między dziurkami 80 mm szt. 2 

33 Zszywki stalowe, galwanizowane 23/8 w opakowaniu 1000 sztuk. op. 5 

34 
Gumka syntetyczna, kombinowana, część niebieska (1/3) do 
ścierania atramentu, długopisu , część biała (2/3) do ścierania 
ołówka  

szt. 5 

35 
Zszywacz biurowy metalowy zszywający do 30 kartek, głębokość 
wsuwania kartek do 55 mm, zszywanie: zamknięte, otwarte i 
tapicerskie, na dwa rodzaje zszywek 24/6, 26/6 

szt. 3 

36 

Zszywacz biurowy metalowy z plastikowymi wykończeniami, z 
możliwością zszywania do 45 kartek, głębokość wsuwania kartek do 
70 mm, zszywanie na dwa rodzaje zszywek 24/6, 26/8, 
automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki, zszywki 
uzupełniane czołowo 

szt. 1 

37 

Koszulki z poszerzanymi bokami otwierane od góry z klapką do 
przechowywania dużych plików dokumentów lub katalogów, 
wykonane z wytrzymałej przezroczystej foli PP, format A4, 
wymiary wew.: 24.5 x 30.6 cm, grubość 170 mikronów, w 
opakowaniu 12 sztuk.  

op. 4 

38 
Temperówka plastikowa z pojemnikiem, posiada 2 otwory na 
ołówki, średnica temperówki nie mniej niż 37 mm, wysokość nie 
mniej niż 62 mm. 

szt. 4 

39 Grzbiety plastikowe do bindowania o rozmiarze 12,5 mm, 20 szt. w 
opakowaniu, kolor czarny op. 3 

40 Grzbiety plastikowe do bindowania o rozmiarze 10 mm, kolor 
niebieski, 30 sztuk w opakowaniu op. 2 

41 Grzbiety plastikowe do bindowania o rozmiarze 14 mm, kolor biały., 
18 sztuk w opakowaniu op. 2 

42 Pojemnik na spinacze wykonany z wytrzymałego tworzywa. 
Wyposażony w magnes ułatwiający wyjmowanie spinaczy. szt. 5 

43 Okładki do bindowania- folia bezbarwna A 4, 200 mikronów, 100 
szt. w opakowaniu opakowanie 1 

44 

Płyta CD-R do jednokrotnego zapisu do wszystkich nagrywarek z 
zapisem płyt CD-R o wysokich prędkościach, certyfikowana 
prędkość zapisu min. 48x, pojemność 700 MB, zapakowana w 
pudełko plastikowe CAKE x 50 sztuk w opakowaniu 

opakowanie 1 

45 Teczka lakierowana z gumką, format A 4, różne kolory (zielony, 
żółty, czerwony, niebieski, czarny, fioletowy), gramatura 400g/m² szt. 12 



                                                                                                
  

 

46 Box składany na dokumenty, format A4, plastikowy szt. 16 

                                  


