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                                                                                                           Załącznik nr 3 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

CZĘŚĆ V postępowania -  Materiały  biurowo - eksploatacyjne dla projektu  
"Outplacement – naszą szansą " 

Lp. 

Nazwa artykułu Ilość j.m. 

1.  Papier xero A4 80 g/m2 , białość CIE 161, pakowane w ryzy po 500 
arkuszy  75 ryza 

2.  Bloczki samoprzylepne w rozmiarze 76x76 mm mix kolorów pastelowych 
min 400 kartek 30 szt. 

3.  Zakładki indeksujące foliowe w kolorach fluorescencyjnych, 4 kolory po 
50 szt. w opakowaniu 30 op. 

4.  Segregator 2 ringowy A4 foliowany, okucia krawędzi dolnych, szer. 5 cm, 
różne kolory 15 szt. 

5.  Segregator 2 ringowy A4 foliowany, okucia krawędzi dolnych, szer. 8 cm, 
różne kolory 15 szt. 

6.  Koszulki do segregatora A4  krystaliczne bezbarwne 50 mic. (100 szt. w 
opakowaniu) 10 op. 

7.  Koszulki krystaliczne A4 PP min. 50 mic. z kolorowymi wzmocnionymi 
brzegami. 100 szt. w opakowaniu. Każde opakowanie w innym kolorze.  5 op. 

8.  Przekładki do segregatora multiperforowane z kolorowego PP A4, 20 
szt/op 5 op. 

9.  Teczka skoroszytowa plus- z plastikowymi wąsami, regulowana szerokość 
grzbietu 1-10 cm, pozwala przechowywać do 1000 kartek 15 szt. 

10.  Skoroszyt z foli PP, przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, 
format A4 100 szt. 

11.  Teczka wiązana z białej tektury min. 250g/m2 100 szt. 
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12.  Skoroszyt oczkowy z białej tektury z metalowymi kółkami 
umożliwiającymi wpięcie do segregatora. Format A4, min 250g/m2 100 szt. 

13.  Teczka A4 kopertowa na zatrzask z przeźroczystego barwionego PP 
grubości 180mic 30 szt. 

14.  Teczka szeroka z gumką z grubej folii PP, wyposażona w rączkę 
ułatwiającą przenoszenie dokumentów 15 szt. 

15.  Teczka lakierowana "gładka" z gumką, gramatura: 400 g/m2, różne kolory 30 szt. 

16.  Długopis przeźroczysty z gumowanym uchwytem na wkłady SA7CN lub 
wkłady o identycznym kształcie 30 szt. 

17.  
Długopis automatyczny typu zenith lub równoważny, na wkład 
wielkopojemny, z nieprzeźroczystego twardego tworzywa, bez elementów 
gumowych, z chromowanym przyciskiem, kółkiem i końcówką 

30 szt. 

18.  Zakreślacz fluorescencyjny, gumowane boki obudowy, końcówka ścięta, 
op.- mix 6 kolorów 8 op. 

19.  Marker do opisywania płyt CD/DVD, dwustronny, końcówki stożkowa i 
igłowa 3 szt. 

20.  
Marker permanentny wodoodporny, niezasychający bez skuwki do 14 dni. 
Ścięta końcówka, szer. linii-2-5 mm;  kolory zielony, czerwony, granat, 
czarny 

12 szt. 

21.  Korektor w płynie 20 ml z aplikatorem (gąbką) 5 szt. 

22.  Korektor w taśmie, transparentna obudowa z klipem i zatyczką na 
końcówkę. Szer. taśmy 5mm, długość 6 mb,  10 szt. 

23.  Korektor w piórze z cienką metalową końcówką i zatyczką. Min. 7 ml 
płynu. 15 szt. 

24.  Ołówek automatyczny na grafit 0,5. Transparentna obudowa, mechanizm 
samoczynnego wysuwania wkładu 6 szt. 

25.  Grafity 0,5 do ołówka automatycznego 12 szt/op., twardość HB, wysoka 
jakość, niełamliwe 6 op. 
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26.  Okładki do bindownicy, kartonowa- tylna  A4/ 100 szt. w opakowaniu 2 op. 

27.  Ołówek sześciokątny z wysokiej jakości drewna- dwukolorowa obudowa, 
klejony, odporny na złamania grafit HB 30 szt. 

28.  Gumki dwustronne dwukolorowe (ołówek-tusz) 15 szt. 

29.  Pióro żelowe z zatyczką i zapasowym wkładem 15 szt. 

30.  Temperówka plastykowa z pojemnikiem na odpadki i  2 otworami na 
ołówki o różnej średnicy. 5 szt. 

31.  Linijka z przeźroczystego tworzywa, odporna na odkształcanie, długość 
20 cm  z uchwytem 5 szt. 

32.  Zszywki 24/8 1000szt/op. galwanizowane 30 op. 

33.  Rozszywacz 15 szt. 

34.  Dziurkacz z metalową obudową i mechanizmem, z ogranicznikiem 
formatu A4,A5,A6, dziurkuje min. 30 kartek 4 szt. 

35.  Spinacze okrągłe R 50 mm 15 op. 

36.  Spinacze okrągłe R 33 mm 15 op 

37.  Spinacze okrągłe R 28 mm 15 op 

38.  Klej w sztyfcie 22 g 6 szt. 

39.  
Taśma samoprzylepna z dyspenserem z przeźroczystego tworzywa z 
metalowym nożykiem do odcinania. Rolka 19 mm na min. 7,5 mb, 
krystalicznie przeźroczysta 

6 op. 
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40.  Pojemnik kartonowy ścięty na dokumenty A4, szerokość 10 cm 30 szt. 

41.  Koperta papierowa biała na CD z okienkiem, 50 szt/op. 6 op. 

42. Okładki do bindowania folia przeźroczysta A4 grubość 200 mic, 
pakowana po 100 ark. niebieska i żółta 2 op 

43. Listwy wsuwane do oprawy dokumentów do 50 kartek formatu A4, 50 
szt/op. 6 op 

44. Listwy wsuwane do oprawy dokumentów do 25 kartek formatu A4, 50 
szt/op. 6 op 

45. Listwy zatrzaskowe jednoelementowe, plastikowe na dziurkowane kartki, 
szer. 10 mm, 45 szt/op. 2 op 

46. Listwy zatrzaskowe jednoelementowe, plastikowe na dziurkowane kartki, 
szer. 15 mm, 32 szt/op. 2 op. 

47. 

Zszywacz długoramienny głębokość wsunięcia kartki 300 mm, wykonany 
z tworzywa sztucznego z metalowymi częściami mechanicznymi, 
wyposażony w ogranicznik głębokości wsuwania papieru, ładowanie 
zszywek od przodu, zszywanie otwarte lub zamknięte, zszywa min.40 
kartek, na zszywki 26/6-8 mm i 24/6-8 mm,  duża pojemność magazynka - 
150 zszywek. 

2 szt 

48. Folia do laminowania format A4, 2x100 mic., 100 ark/op.  1 op. 

49 Etykiety samoprzylepne 210 x 148 mm 5  op. 

 


