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

komórki 
RARR

źródło finansowania
Opis projektu, je śli 

finansowanie jest z projektu 

1
Papier do druku i kserowania Format A4, gramatura 80 g/m², białość 161 CIE, klasa papieru A, zawartość 
opakowania/ryzy: 500 arkuszy, przeznaczenie do kolorowych wykresów i tekstu, wysokiej jakości czarno-
białych dokumentów oraz korespondencji zewnętrznej.

opakowanie/ ryza 700

2
Papier do druku i kserowania Format A3, gramatura 80 g/m², białość 161 CIE, klasa papieru A, zawartość 
opakowania/ryzy: 500 arkuszy, przeznaczenie do kolorowych wykresów i tekstu, wysokiej jakości czarno-
białych dokumentów oraz korespondencji zewnętrznej.

opakowanie/ ryza 1

3
Segregator 75 mm Segregator z dwustronną, wymienną etykietą na grzbiecie, zewnątrz oklejony poliolefiną, 
wewnątrz z wyklejką papierową z okuciami metalowymi, format na dokumenty A4, grubość grzbietu 75 
mm, różne kolory.

sztuka 80

4
Segregator 50 mm Segregator z dwustronną, wymienną etykietą na grzbiecie, zewnątrz oklejony poliolefiną, 
wewnątrz z wyklejką papierową z okuciami metalowymi, format na dokumenty A4, grubość grzbietu 50 
mm, różne kolory.

sztuka 10

5
Skoroszyt wpinany z polipropylenu w formacie A4, z bezbarwną przednią okładką oraz kolorowym 
grzbietem i tylną okładką. Wymienna etykieta o długości całego grzbietu. Różne kolory.

sztuka 80

6
Koszulki krystaliczne w formacie A4, wykonane z folii PP o grubości 75 mic. otwierane od góry , do wpięcia 
do segregatora, opakowanie po 100 szt.

opakowanie 20

7
Brulion - wysokiej jakości brulion w twardej oprawie, szyty i wzmocniony grzbiet, okładka pokryta folią 
laminującą, papier o gramaturze 60g/m2, A4 96 kartek.

sztuka 10

8 Blok samoprzylepny w linię, wym. 102 mm x 152 mm. sztuka 20

9 Ołówek elastyczny, trwały grafit, łatwy do temperowania i wycierania, zakończony gumką. sztuka 20

10
Długopis żelowy z wymiennym, automatycznie chowanym wkładem. Grubość linii pisma 0,32 mm, długość 
linii 1200m. Klips i wykończenie w kolorze atramentu. Wyposażony w gumowy uchwyt. Kolor niebieski.

sztuka 24

11
Długopis żelowy z wymiennym, automatycznie chowanym wkładem. Grubość linii pisma 0,32 mm, długość 
linii 1200m. Klips i wykończenie w kolorze atramentu. Wyposażony w gumowy uchwyt. Kolor czerwony.

sztuka 24

12
Długopis żelowy z wymiennym, automatycznie chowanym wkładem. Grubość linii pisma 0,32 mm, długość 
linii 1200m. Klips i wykończenie w kolorze atramentu. Wyposażony w gumowy uchwyt. Kolor czarny.

sztuka 24

13
Marker permanentny, ścięta końcówka, grubość linii pisania 3,7-5,5 mm, tusz na bazie alkoholu o 
neutralnym zapachu, długość linii pisania 1100 m, kolor czarny. sztuka 10

14
Marker permanentny, ścięta końcówka, grubość linii pisania 3,7-5,5 mm, tusz na bazie alkoholu o 
neutralnym zapachu, długość linii pisania 1100 m, kolor niebieski. sztuka 10

15
Marker permanentny, ścięta końcówka, grubość linii pisania 3,7-5,5 mm, tusz na bazie alkoholu o 
neutralnym zapachu, długość linii pisania 1100 m, kolor czerwony. sztuka 10

16
Marker permanentny, ścięta końcówka, grubość linii pisania 3,7-5,5 mm, tusz na bazie alkoholu o 
neutralnym zapachu, długość linii pisania 1100 m, kolor zielony. sztuka 10

17
Zakreślacz z intensywnym atramentem pigmentowym na bazie wody. Tusz o dużej trwałości. W zależności 
od ustawienia końcówki pozostawia ślad szerokości od 1 do 5 mm. Po 4 kolory w komplecie. 

komplet 5

18 Linijka przezroczysta 30 cm. sztuki 5

19
Tablica korkowa w drewnianej ramie o szerokości 16 mm, materiał korek/sosna, sprężysta, 
drobnoziarnista, nie zostawia śladów po pinezkach, 120 cm x 90 cm.

sztuki 7

20 Pojemnik plastikowy przezroczysty z wkładem kartek - kolorową kostką 8,5 x 8,5 x 8,5 cm. sztuki 5

21
Notesy samoprzylepne, wysokiej jakości papier z nałożonym klejem, umożliwia przyklejanie do różnego 
rodzaju powierzchni, po odklejeniu nie pozostawia śladów, kolor żółty,  125x75mm, 100 kartek.

sztuka 20

22
Notesy samoprzylepne, wysokiej jakości papier z nałożonym klejem, umożliwia przyklejanie do różnego 
rodzaju powierzchni, po odklejeniu nie pozostawia śladów, kolor żółty, 75x75 mm, 100 kartek.

sztuka 20

23 Papier do flipcharta, gładki w formacie wys.100x szer.65 cm w blokach po 30 kartek. sztuka 20

24
Korektor w płynie Wielofunkcyjny korektor szybkoschnący w płaskiej obudowie. Cienko pisząca metalowa 
końcówka nadaje się do pokrywania drobnych szczegółów. Może być stosowany jako biały marker. 
Zawartość 12 ml.

sztuka 7

25
Korektor w taśmie. Obudowa ergonomiczna. Łatwy w zastosowaniu. Można stosować na wszystkich 
rodzajach papieru. Wymiary: szerokość 5 mm, długość 8m.

sztuka 7

26 Rozszywacz do usuwania zszywek z dokumentów. sztuka 10

27
Teczka na dokumenty o formacie A4. Wykonana z mocnego, barwionego i lakierowanego z jednej strony 
kartonu. Z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem. Różne kolory.

sztuka 50

28
Kalkulator biurkowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, podwójna pamięć, zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, 
cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, podwójne zasilanie, plastikowe klawisze.

sztuka 5

29
Nożyczki uniwersalne, uchwyt wykończony trwałym torzywem  oraz gumą zabezpieczająca ślizganie się 
dłoni, ostrza ze stali nierdzewnej, proste 22,5 cm. 

sztuka 7

30

Wytrzymały, metalowy zszywacz. Do częstego użytku w biurze. Wykonany z metalu, ma również 
dodatkowe plastikowe elementy. Antypoślizgowa plastikowa podstawka zabezpiecza przed rysowaniem 
mebli. 
Najważniejsze cechy:
- Zszywa do 30 kartek (papier 80 gsm)
- Innowacyjna technologia precyzyjnego prowadzenia zszywki, zapobiegająca jej zacinaniu się
- Zintegrowany rozszywacz
- Zszywanie otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez przekręcenie metalowej stopki, możliwe również 
zszywanie tapicerskie
- Ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem zszywacza
Dane techniczne:
- Wymiary: 40 x 58 x 145 mm
- Rodzaj zszywania: Otwarte, zamknięte i tapicerskie
- Rodzaj zszywek: 100x 24/6 lub 140x 26/6
- Sposób ładowania: Ładowany od góry
- Zszywa do: 3 mm/30 kartek (papier 80 gsm)

sztuka 7

31 Zszywki do zszywacza galwanizowane, 1000 sztuk, standardowe 24/6. opakowanie 20

32 Spinacze metalowe powlekane kolorowym PCV R-28 opakowanie 5

33 Spinacze okrągłe 26 mm, 100 sztuk w opakowaniu. opakowanie 5

34

Wytrzymały, metalowy dziurkacz do codziennego użytku. Mocny i niezawodny.  Wykonany z metalu, z 
antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli. 
Najważniejsze cechy:
- Dziurkuje do 30 kartek (papier 80 gsm)
- Ergonomiczny uchwyt i ostrzejsze ostrza zmniejszają siłę nacisku niezbędną do dziurkowania
- Precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem
- Pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania
Dane techniczne:
- Wymiary: 107 x 100 x 137 mm
- Odległość między dziurkami: 8 cm
- Format: A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8 cm
- Ilość dziurek: 2
- Średnica dziurek: 5.5 mm
- Dziurkuje do: 3 mm/30 kartek (papier 80 gsm)
- Ostrza: wymienne

sztuka 7

35
Automatyczny długopis na wkłady wymienne z zaopatrzony w gumowy uchwyt i klips, koncówka 
zapewniajacą lekkość i płynność pisania. Przeźroczysta obudowa pozwalająca kontrolować ilość tuszu. 
Kolor wkładu czarny.Długość lini pisania 6000 m.

sztuka 24

36
Automatyczny długopis na wkłady wymienne z zaopatrzony w gumowy uchwyt i klips, koncówka 
zapewniajacą lekkość i płynność pisania. Przeźroczysta obudowa pozwalająca kontrolować ilość tuszu. 
Kolor wkładu niebieski.Długość lini pisania 6000 m.

sztuka 24

37 Temperówka fluorescencyjna, z pojemnikiem, podwójna, stalowe ostrze, różne kolory. sztuka 7

38
Długopis żelowy wymazywalny, specjalna technologia wykorzystuje tusz żelowy, który łatwo się wymazuje i 
nie pozostawia brudnych śladów, tusz zapewnia gładkość pisania, kolor niebieski.

sztuka 5

39 Gumka syntetyczna do papieru, folii i kalki. Przeznaczona do ołówków. Miękka. sztuka 5

40
Długopis, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, polistyrenowa obudowa, końcówka pisząca 
z węglika wolframu o średnicy 0,7 mm, grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 3500 m, atrament 
na bazie oleju, trwały, wodoodporny, szybkoschnący, kolor czarny.

sztuka 50

41

Długopis, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, polistyrenowa obudowa, końcówka pisząca 
z węglika wolframu o średnicy 0,7 mm, grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 3500 m, atrament 
na bazie oleju, trwały, wodoodporny, szybkoschnący, kolor niebieski.

sztuka 50

42
Półka na dokumenty formatu A4, transparentna. Możliwość ustawiania półek jedna na drugiej pionowo lub 
kaskadowo.

sztuka 30

43 Przybornik biurkowy. Kolor bezbarwny. sztuka 8

-
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