
LP Materiały biurowe.  Zestawienie rzeczowe, opis materiału Jm Ilość 

nazwa 

komórki 

RARR

źródło finansowania
Opis projektu, jeśli finansowanie jest 

z projektu 

1
Sprężone powietrze, wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, do 
czyszczenia klawiatury, Pojemnik posiada dyszę do punktowego spryskiwania. Pojemność 400 ml

sztuka 1

2
Zestaw do czyszczenia ekranów zawierający: ściereczkę z mikrofibry, żel czyszczący i antystatyczną 
szczoteczkę. Pojemność: 200 ml. Liczba elementów w zestawie: 3

zestaw 1

3

Komplet 4 markerów w zestawie z gąbką DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH (4-KOLORY 
niebieski,czerwony, zielony, czarny, do wpinania w obudowę gąbki, obudowa magnetyczna). Marker 
suchościeralny z tłoczkiem dozującym płynny tusz do końcówki nie zawierający substancji trujących 
ksylenu, toluenu oraz polichlorku winylu. Bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie 
końcówka.Grubość końcówki: 6,00 mm. Grubość linii pisania 2,00-2,5 mm. Długość linii pisania 1100 
m. Maxymalna średnica obudowy markera 21,00mm. Długość markera 126,00 mm

kpl. 5

4 Płyn czyszczący do tablic magnetycznych pojemność 200 ml sztuka 2

5
Blok do flipcharta min. 50 kartek uniwersalna perforacja, wysokiej jakości papier o gramaturze 70g/m, 
format 900 x 640 mm, gładki

sztuka 5

Gumka do mazania, kolor czarny, wycierająca ołówek nie naruszając struktury papieru, nie wymaga 

CES Koszty ogólne (ryczałt 
z projektu) 

Koszty pośrednie    
Projekt:                   

 "ROWES - kompleksowe wsparcie 
sektora ekonomii społecznej 

wsubregionie I" 
Realizowany w ramach:      RPO WP na 

lata 2014-2020 
Informacje o projekcie:

Numer i nazwa Priorytetu: VIII 
Integracja Społeczna 

Numer i nazwa Działania: 8.5 
Wspieranie rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w regionie 
Instytucja w której został złożony 

wniosek: WUP Rzeszów
Numer konkursu: RPPK.08.05.00-IP.01-

18-007/16
Okres realizacji projektu: 
01.01.2017-31.12.2019                       

6
Gumka do mazania, kolor czarny, wycierająca ołówek nie naruszając struktury papieru, nie wymaga 
dociskania do powierzchni, charakteryzuje się dłuższą żywotnością i minimalną ilością ścinek, w 
gumce zastosowano zmodyfikowany materiał polimerowy (HI-POLIMER)

sztuka 10

7

Koszulka z poszerzanym brzegiem do przechowywania katalogów, cenników i grubych ofert. 
Harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki o 20 mm. Koszulka posiada uniwersalną perforację 
pasującą do każdego segregatora. Brzeg plastikowy. Otwierana z góry, wykonana z folii PCV, (w 
opakowaniu 10 sztuk) 

opakowanie 5

8 Zszywki 24/6 (w opakowaniu 1000 sztuk) opakowanie 20

9 Zszywki nr 10 do zszywaczy mini  (w opakowaniu 1000 sztuk) opakowanie 5

10 Taśma biurowa transparentna 24mm*20 yd sztuka 6

11 Notes samoprzylepny 38*51 sztuka 30

12 Notes samoprzylepny 40*50 sztuka 30

13 Notes samoprzylepny 76*50 sztuka 50

14 Notes samoprzylepny 76*76 sztuka 50

15 Bloczki samoprzylepne żółte ( wymiary 127x76 mm) sztuka 50

01.01.2017-31.12.2019                       



16
Zakładki indeksujące neonowe, wykonane z folii, lub tworzywa substancja klejąca usuwalna za 
pomocą wody, 4 kolory neonowe, do szybkiego zaznaczania stron, roz. 20x50 mm 

opakowanie 40

17

Skoroszyt plastikowy sztywny zawieszony wykonany z najwyższej jakości folii, przód twardy 
przeźroczysty, tył twardy, kolorowy. Format A4, wymienny papierowy pasek do opisu. Zaokrąglone 
rogi. Metalowe wąsy. Standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator.  Kolor: 40 szary, 
30 szt. żółty 

sztuka 70

18
Wytrzymały, metalowy zszywacz. Antypoślizgowa plastikowa podstawka zabezpiecza przed 
rysowaniem mebli. Zszywki 24/6 i 26/6; opakowanie zszywek 24/6 w komplecie, zszywa do 30 kartek. 
Kolor: metaliczny różowy.

sztuka 1

19
Dziurkacz wykonany z metalu, z antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed 
rysowaniem mebli. Dziurkuje do 30 kartek. W opakowaniu typu blister. 1 szt  Kolory: metaliczny 
różowy.

sztuka 1

20
Nożyczki uniwersalne, uchwyt wykończony trwałym torzywem  oraz gumą zabezpieczająca ślizganie 
się dłoni, ostrza ze stali nierdzewnej, proste 22,5 cm 

sztuka 5

21
Linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu, bardzo wysokiej jakości, o optymalnej giętkości,  
gwarantowana dokładność skali, zaokrąglone rogi, długość 40 cm

sztuka 10

22
Linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu, bardzo wysokiej jakości, o optymalnej giętkości,  
gwarantowana dokładność skali, zaokrąglone rogi, długość 15 cm

sztuka 6

23

Cienkopis kulkowy, z płynącym tuszem żelowym szybkowysychającym, na wkłady wymienne LRN5, 
Kolor obudowy: niebieski z gumową obudową w kolorze niebieskim. Grubość końcówki: 0,5 mm. 
Grubość linii pisania 0,25 mm. Długość linii pisania 900 m. Maxymalna średnica obudowy 11,2 mm. 
Długość produktu 147,3 mm. Obudowa: PC (poliwęglan). Końcówka: stal nierdzewna. Kulka: węglik 
spiekany. Kolor wkładu: niebieski.

sztuka 12

24 Wkład kompatybilny z pozycją wyżej, kolor niebieski. sztuka 12

25
Pióro kulkowe wyprodukowane w technologii V-System, idealne dla osób leworęcznych, bezpieczna 
wentylowana skuwka z metalowym klipem grubość linii pisania: 0,30 mm, długość linii pisania: 1700 m  
Kolor: czerwony, niebieski zielony.

kpl. 6

26 Wkład do pióra kulkowego SXN - 157S, kolor wkładu: 1szt. niebieski, 1szt. Czarny sztuka 2



27

Długopis z gumowym uchwytem w kolorze obudowy, długość linii pisania: 1500 m, grubość końcówki: 
0,7 mm,  grubość linii pisania: 0,27 mm. Kolor wkładu: 30 szt. czerwony, 40 szt. niebieski Grubość 
końcówki: 0.7 mm. Grubość linii pisania: 0.27 mm. Długość linii pisania: 1500 m. Długość produktu: 
142.6 mm. Maksymalna średnica obudowy: 14.3 mm. Materiał: Obudowa: PS (polistyren), Końcówka: 
"niklowane srebro", Kulka: WC (węglik wolframu)

sztuka 70

28

Długopis z wymiennym wkładem żelowym, wygodnym gumowym uchwytem, wyposażony w 
mechanizm chowania wkładu oraz specjalnie zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. Długość 
linii pisania: 1300 m.
 Grubość linii pisania: 0,25 mm. Gumowy uchwyt w kolorze wkładu.ówna linia pisania. Kolor niebieski

sztuka 20

29

Długopis z wymiennym wkładem żelowym, wygodnym gumowym uchwytem, wyposażony w 
mechanizm chowania wkładu oraz specjalnie zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. Długość 
linii pisania: 1300 m.
 Grubość linii pisania: 0,25 mm. Gumowy uchwyt w kolorze wkładu.ówna linia pisania. Kolor zielony

sztuka 10

30

Długopis z wymiennym wkładem żelowym, wygodnym gumowym uchwytem, wyposażony w 
mechanizm chowania wkładu oraz specjalnie zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. Długość 
linii pisania: 1300 m.
 Grubość linii pisania: 0,25 mm. Gumowy uchwyt w kolorze wkładu.ówna linia pisania. Kolor czerwony

sztuka 20

31

Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor jednorazowy z trwałą poliestrową taśmą korygujacą, 
możliwość natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni, rewelacyjny ruchomy mechanizm 
zabezpieczający chroniący  taśmę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, długość taśmy: 12 m, 
szerokość: 5 mm 

sztuka 5

32 samoprzylene zakładki indeksujące papierowe  wielokrotnego użytku 3 kolory * 22 szt, 25 mm*38 mm sztuka 20

33 Zakładki indeksujące  wykonane z folii PP standardowe 25x43mm sztuka 20

34 zakładki indeksujące  wykonane z folii PP standardowe 12x43mm ( po 4 kolory) sztuka 20

35
Koperta C4 HK z samoprzylepnym paskiem szerokość: 229 mm, długość: 324 mm kolor: biały, 
komplet: 100 sztuk

komplet 10

36
Koperta B-5 HK z samoprzylepnym paskiem, szerokość: 176 mm, długość: 250 mm, kolor: biały 
komplet: 500 sztuk

komplet 2

37
Koperty listowe zaklejane na długim boku format DL - 110 x 220 mm, białe bez okienka, opakowanie 
po 1000 sztuk 

opakowanie 1



38

Teczka skrzydłowa z gumką A4 wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, jednostronnie barwiona, 
pokryta folią polipropylenową, oklejka posiada wytłoczoną fakturę lnu, wyklejka z papieru, szerokość 
grzbietu 40 mm, z zamknięciem na gumkę w kolorze czarnym. Kolor: czerwony, pomarańczowy, 
żółty,turkusowy, popielaty

sztuka 5

39 Spinacz biurowy mały 28 mm trójkątny (opakowanie 100 PCS) opakowanie 10

40 Spinacz biurowy duży 50 mm okrągły (opakowanie 100 PCS) opakowanie 10

41
Klipy do papieru , sprężyste o wysokiej trwałości, lakierowana na czarno powłoka odporna na 
zadrapania, opakowanie zawiera 12 szt.,19 mm, 3/4”

opakowanie 5

42
Koszulki groszkowe na katalogi A4 otwarte od góry, posiadają poszerzony brzeg do przechowywania 
katalogów, grubych ofert, multiperforowane – pasują do każdego segregatora, pasek perforowany 
wzmocniony, z mocnej folii polipropylenowej, grubośc folii 170 mic., pojemność do 200 kartek 

sztuka 10

43
Klipy do papieru , sprężyste o wysokiej trwałości, lakierowana na czarno powłoka odporna na 
zadrapania, opakowanie zawiera 12 szt.,32 mm, 1 1/4” 

opakowanie 5

44 Papier naklejkowy format 210x297 mm (25 szt. w op.) nie dzielony opakowanie 4

45
Zestaw cienkopisów, 12 szt., końcówka fibrowa oprawiona w metal o grubości 0,4 mm, tusz na bazie 

zestaw 645
Zestaw cienkopisów, 12 szt., końcówka fibrowa oprawiona w metal o grubości 0,4 mm, tusz na bazie 
wody, nie zasychający zgodnie z normą ISO 554, wentylowana skuwka, nasadka z klipem

zestaw 6

46

Długopis kulkowy z wymiennym, automatycznie chowanym wkładem. Cienka linia pisania ok. 0,35mm, 
tusz szybkoschnący, zasycha w ciągu 1 sekundy – idealny dla osób leworęcznych, nie przerywa 
pisząc po śliskim papierze. Kolor obudowy: granatowy z gumową obudową w kolorze czarnym. Kolor 
tuszu: niebieski 

sztuka 12

47 Wkład do długopisu SXR-81 sztuka 12

48
 Metalowy, trzykomorowy przybornik na biurko powleczony zielonym lakierem. Wymiary: 205x103x98 
mm. Kolor: limonka.

sztuka 1

49
Przybornik bezbarwny biurkowy 0100, klasyczny przybornik na biurko, 4 przegródki na długopisy, 
nożyczki, itp., 1 przegroda na karteczki, 1 przegroda na wizytówki 

3

50 Pojemnik plastikowy przezroczysty z wkładem kartek - kolorową kostką 8,5 x 8,5 x 8,5 cm sztuka 5

51 Kostka wkład do pojemnika, kolorowa 8,5 x 8,5 x 8,5 cm sztuka 8

52
Zestaw zakreślaczy - 4 szt,(żółty, różowy, pomarańczowy, zielony) atrament pigmentowy na bazie 
wody, intensywne, nieblaknące kolory, do wszystkich rodzajów papieru, końcówka ścięta 2-5 mm 

opakowanie/zestaw 4



53
Klej biurowy w sztyfcie 20g, szybko i wygodnie klei materiały takie jak: papier, tektura, zdjęcia i in., 
nakłada się gładko i równomiernie, bezpieczna formuła - 90% naturalnych składników, zmywalny w 
20°C 

sztuka 6

54 Pinezki do tablicy korkowej Kolor: bezbarwny lub zestaw- szary,biały,czarny. Opakowanie 100 szt. opakowanie 5

55 Tablica korkowa o wym. 70 cm x 120 cm sztuka 1

56
Przekładki indeksujace 1/3 A4 maxi o wym. 10,5x24 cm lub równoważne, otwory umożliwiające 
wpięcie do segregatora w pionie i w poziomie, 100 szt. mix intensywnych kolorów

komplet 6

57
Skorowidz teleadresowy, wysokiej jakości skorowidz w oprawie twardej, szyty i wzmocniony grzbiet, 
okładka pokryta laminatem, indeksy skorowidzu pokryte lakierem UV, kartki z wysokiej jakości papieru 
w kratkę o gramaturze 60g/m2, A5, 96 kartek, kratka. Kolor: czerwony 1 szt., pomarańczowy 1 szt.

sztuka 2

58 Papier biurowy A4, gramatura 80g/m²,  białość CIE 161 (4 gwiazdki) (500 kartek ryza). ryza 500


