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komórk

i RARR

źródło finansowania
Opis projektu, jeśli finansowanie 

jest z projektu 

1

Toner czarny do drukarki - OKI MB 470, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 

kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, nie 

regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego  zastosowanie nie może 

spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 7

2

Bęben czarny OKI 43979002, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny i 

najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, a jego  

zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 2

3

Toner czarny TK-5140K do drukarki ECOSYS M6530cdn na 7 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 8

4

Toner cyan TK-5140C do drukarki ECOSYS M6530cdn na 5 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego  zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 8

5

Toner magenta TK-5140M do drukarki ECOSYS M6530cdn na 5 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego  zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 8

6

Toner yellow TK-5140Y do drukarki ECOSYS M6530cdn na 5 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego  zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 8

7

Toner czarny TK-5150K do drukarki ECOSYS M6035cidn na 12 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 28

8

Toner cyan TK-5150C do drukarki ECOSYS M6530cdn na 10 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego  zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 14

9

Toner magenta TK-5150M do drukarki ECOSYS M6530cdn na 10 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 14

10

Toner yellow TK-5150Y do drukarki ECOSYS M6530cdn na 10 000 str A4, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 14

11

Toner do drukarki Samsung Color Xpression CLP 660ND - CZARNY, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego  zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 8

12

Toner do drukarki Samsung Color Xpression CLP 660ND - MAGENTA, fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie 

noszący śladów otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, 

a jego zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 4

13

Toner do drukarki Samsung Color Xpression CLP 660ND - ŻÓŁTY, fabrycznie nowy, nieużywany, 

wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów 

otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego 

zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 4

14

Toner do drukarki Samsung Color Xpression CLP 660ND - CYAN, fabrycznie nowy, nieużywany, 

wolny od wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów 

otwierania, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego  

zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 4

15

Rolka pobierająca zasób do drukarki Samsung Color Xpression CLP 660ND, fabrycznie nowa, 

nieużywana, wolna od wad, kompletna i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowana, nie 

nosząca śladów otwierania, nie regenerowana, a jej zastosowanie nie może spowodować utraty 

gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 3

16

Toner do drukarki OKI ES5462 - CZARNY, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 

kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, nie 

regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego zastosowanie nie może 

spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 5

17

Toner do drukarki OKI ES5462 - MAGENTA, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 

kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, nie 

regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego zastosowanie nie może 

spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 3

18

Toner do drukarki OKI ES5462 - ŻÓŁTY, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 

kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, nie 

regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego zastosowanie nie może 

spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 3

19

Toner do drukarki OKI ES5462 - CYAN, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny 

i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, nie 

regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego zastosowanie nie może 

spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 3

20

Pas transferu do drukarki ES5462 MFP (60k), fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 

kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, a jego 

zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 1

21

Zespół utrwalający do drukarki ES5462 MFP (60k), fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od 

wad, kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, a 

jego zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 1

22

Toner czarny 12k, do urządzenia OKI MB562dnw, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 

kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, nie 

regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania, a jego zastosowanie nie może 

spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 8

23

Bęben 25k, do urządzenia OKI MB562dnw, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 

kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania, a jego  

zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

sztuka 2
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