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1

Papier biurowy A4, gramatura 80g/m²,  białość CIE 161 (4 gwiazdki) (500 
kartek ryza)  ▪ gramatura 80 g/m2, ▪ białość minimum 164 CIE (Klasa A). 
(„papier Klasy A”), do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków 
dwustronnych ryza 450

2

PODKŁAD NA BIURKO - BIUWAR - PLAN TYGODNIA  na lata 2018-2019
kalendarz dwuletni, ilość kartek - 30; rozmiar min. 470x320 mm; listwa 
ochronna, zabezpieczającą kartki przed zginaniem; listwa posiada specjalną 
spodnią warstwę umożliwiającą przyleganie do biurka szt 7

3

Kalendarz biurkowy na 2018 z piórnikiem; Wymiar ok. 29,7 x 18 cm; z 
kalendarium w układzie tygodniowym; wieczko połączone z piórnikiem w 
sposób gwarantujący wytrzymałość wielokrotnego otwierania, piórnik wykonany 
z tektury, okleina w kolorze granatowym. szt 7

3

Samoprzylepny papier matowy 210x297 mm, 1szt/A4,  (100 szt. w op.), z jednej 
strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem 
pokryty warstwą ochronną, mozliwość drukowania na drukarkach 
atramentowych i laserowych opakowanie 4

4
Mix papieru kserograficznego, do drukarek laserowych i atramentowych, farmat 
A4, gramatura 80 g/m2, ryza 500 kartek, kolory intensywne (5 x 100 kartek) ryza 4

5

Długopis automatyczny, z systemem podwójnej amortyzacji wkładu, 
kauczukowa obudowa w kolorze tuszu, atrament na bazie oleju, trwały, 
wodoodporny oraz szybkoschnący, długość linii pisania 2400 m, formuła tuszu 
Easy Glide, kulka pisząca z węglika wolframu umieszczona w niklowo - 
srebrnej końcówce, średnica 1 mm, grubość pisania 0,4 mm, kolor niebieski szt 15

6
Sprężone powietrze, wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno 
dostępnych miejsc, do czyszczenia klawiatury, pojemność 400 ml szt 0

7

Pojemnik ze ściereczkami biodegrowalnymi, nasączonymi do czyszczenia 
ekranów - tuba 100 szt.,  przeznaczone do czyszczenia ekranów laptopów, 
monitorów TFT/LCD, tabletów, smartfonów, skanerów. Minimalna zawartość 
alkoholu - mniejsza niż 1%.  Nie pozostawiają smug, posiadają właściwości 
antystatyczne. Opakowanie zawiera 100 ściereczek nasączonych. szt 0

8

Teczka z gumką - na dokumenty A4 wykonana z mocnego i lakierowanego 
kartonu, z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokument przed 
wypadaniem o gramaturze 250 g, mix kolorów szt 50

9

Segregator A4/50 Wykonane z grubego kartonu, oklejone na zewnątrz i 
wewnątrz poliolefiną, z dwustronną i wymienną etykietą, dolne krawędzie 
wzmocnione niklowanymi okuciami, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, 
wzmocniony otwór na palec, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym szt 50

10
Kartonowe przekładki oddzielające do segregatora (separatory), stanowiące 
1/3 wysokości kartki A4, mix kolorów, w opakowaniu 100 szt. opakowanie 10

11

Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze Nr 10. Zszywają do 10 kartek (80 gsm). 
Każde opakowanie zawiera 1,000 zszywek. Do stosowania we wszystkich 
markach zszywaczy. Długość nóżki 4 mm. opakowanie 20

12

Ręcznik papierowy  wielofunkcyjny, min. 2-warstwowy, chłonny i trwały. Rolka 
wykonana  ze 100 % celulozy,  zawiera  min. 500 listków, rolka rozwijana 
również od środka. szt 25

13
Koperta B4 HK biała 90g, samoklejące z paskiem, format B4 250 x 353 mm, 
opakowanie 50szt. opakowanie 2

14
Koperty z rozszerzanym dnem, samoklejące z paskiem, format B4 250x353x38 
mm, gramatura 130g, kolor brązowy szt 50
Koszulka A-4  z poszerzanym i harmonijkowym brzegiem. Przeznaczona na 
katalogi lub dużą ilość dokumentów, folia miękka, mocna PVC 140 mic., 
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15

katalogi lub dużą ilość dokumentów, folia miękka, mocna PVC 140 mic., 
zgrzana w literę “U”, boki poszerzane do pojemności 25 mm, wzmocniona 
perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, format 
A4, opakowanie zawierające 10 koszulek opakowanie 15

16
Zestaw zakreślaczy - 6 szt, atrament pigmentowy na bazie wody, intensywne, 
nieblaknące kolory, do wszystkich rodzajów papieru, końcówka ścięta 1-5 mm zestaw 5

17

Marker permanentny, kolor czarny, wodoodporny, z okrągłą końcówką. Nadaje 
się na metal, szkło, plastik, gumę i gruby papier. Obudowa wykonana z 
aluminium  Długość linii pisania 1000 m. Grubość linii pisania 2,0 mm. szt 5

18 Taśma biurowa transparentna 24mm*20 yd szt 5

19 Bloczki samoprzylepne żółte (wymiary 76x76 mm), ok. 100 kart szt 10

20 Płyta DVD 16x 4.7GB, printable, opakowanie 50 płyt opakowanie 2

21

Pendrive o pojemności min. 16GB, wyposażony w interfejs USB 3.0; 
dożywotnia gwarancja, maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 100 
MB/s, maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 20 MB/s szt 15

22
Zszywacz biurowy metalowy do 30 kartek, rodzaj zszywek: 24/6, z technologią 
zapobiegającą zacięciu zszywek, ładowany od góry. szt 7


