
LP Materiały biurowe.  Zestawienie rzeczowe, opis ma teriału Jm Ilo ść 
nazwa 

komórki 
RARR

źródło 
finansowania

1
Papier do druku i kserowania, format A4, gramatura 80 g/m², białość 161 CIE, 
przeznaczenie do kolorowych i czarno-białych wydruków

ryza zawierająca 500 
arkuszy

85

2
Papier do druku i kserowania, format A3, gramatura 80 g/m², białość 161 CIE,  
przeznaczenie do kolorowych i czarno-białych wydruków

ryza zawierająca 500 
arkuszy

2

3

Teczka do podpisu A4, grzbiet teczki harmonijkowy, okładka przednia i tylna 
gruba powlekana sztuczną skóra, kartki wewnętrzne na 20 przegródek, na 
przedniej okładce okienko z szybką, pod którą można umieszczać napisy, kolor 
granatowy lub czarny lub bordowy sztuka

4

4

Skoroszyt zaciskowy, format A4, wykonany z polipropylenu, klips/zacisk 
wykonany z metalu i/lub plastiku, kolor skoroszytu czarny lub granatowy lub 
bordowy lub zielony sztuka

50

5
Skoroszyt plastikowy, miękki, wykonany z polipropylenu, do wpinania do 
segregatora, strona przednia transparentna, strona tylna kolorowa, format A4, sztuka

50

6
Dziennik korespondencyjny do ewidencji korespondencji przychodzącej i 
wychodzącej, format A4, 300 kartek, okładka tekturowa sztywna sztuka

10

7
Koszulki przezroczyste, wykonane z folii PP, na dokumenty, krystaliczne, 
zawieszkowe, format A4, grubość 40-50 mic, otwierane od góry

opakowanie 
zawierające 100 sztuk

6

8

Koszulka przezroczysta, wykonana z folii PCV, na dokumenty, katalogi itp., 
zawieszkowa, format A4, poszerzany brzeg, grubość 110-170 mic, otwierana od 
góry sztuka

50



9

Segregator o szerokości grzbietu 75 mm, format A4, powleczony folią 
polipropylenową, posiadający dolną listwę wzmacniającą, z dwoma ringami, 
wymienną etykietę grzbietową, w różnych kolorach: bordowym lub czerwonym 
lub granatowym lub niebieskim lub zielonym lub czarnym  sztuka

20

10

Długopis żelowy z wymiennym, automatycznie chowanym wkładem. Grubość 
linii pisma 0,25- 0,35 mm, długość linii pisma minimum 1200m. Klips i 
wykończenie w kolorze atramentu. Wyposażony w gumowy uchwyt. Kolor 
czarny sztuka

10

11

Kalkulator biurkowy, minimum 10 pozycyjny wyświetlacz, zaokrąglanie wyników, 
obliczanie marży, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego 
zera, podwójne zasilanie, plastikowe klawisze, obliczenia sumy końcowej, 
wymiary: 160x155x35mm (+/- 40mm) sztuka

1

12 Karteczki samoprzylepne, żółte, rozmiar 76x76 mm +/- 2 mm
opakowanie 

zawierające 100 kartek

12

13
Koperta papierowa C-5, szerokość: 162 mm, długość: 229 mm, HK tj. z 
samoprzylepnym paskiem, kolor: biały szuka

50

14
Koperta papierowa C-6, szerokość: 114 mm, długość: 162 mm, HK tj. z 
samoprzylepnym paskiem, kolor: biały sztuka

50

15
Koperta papierowa C-4, szerokość: 229 mm, długość: 324 mm, HK tj. z 
samoprzylepnym paskiem, kolor: biały sztuka

50

16
Koperta bąbelkowa G17, wymiar zewnętrzny: szerokość: 245 mm, długość: 350 
mm +/- 10 mm, HK tj. z samoprzylepnym paskiem, kolor: biały sztuka

50

17
Długopis jednorazowy z skuwką, w plastikowej obudowie  wskazującej na kolor 
tuszu, cienko piszący, średnica kulki 0,5- 0,7 mm, kolor niebieski sztuka

40

Koszty własne 
RARR

BP, BZ


