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źródło finansowania
Opis projektu, jeśli 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. ryza 100

2.
Cienkopis żelowy z płynnym tuszem żelowym, grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii 
pisania 0,25 mm, niebieski sztuka 30

3.
Długopis kulkowy wykonany z wysokiej jakości materiałów, automatycznynie chowany wkład, 
gumowa obudowa długopisu zapewnia komfort pisania, tusz szybkoschnący, cienka linia 
pisania ok 35mm, wymienny wkład, kolor wkładu: czerwony, końcówka: stal nierdzewna sztuka 30

4.
Długopis kropka 0,5, długopis wykonany z wysokiej jakości materiałów, z nadrukiem, 
wentylowana nasadka w kolorze tuszu, bardzo precyzyjna i wytrzymała końcówka pisząca z 
niklowego srebra z kulka z weglika wolframu, średnica kulki 0,5 mm, sztuka 30

5.
Marker do płyt CD-R/ DVD-R - dwustronny marker permanentny z szybkoschnącym tuszem, 
piszący po każdej powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących: F - linia pisania 0,70 mm, 
długość linii 800 m oraz EF - linia pisania 0,40 mm, długość linii 1100 m sztuka 6

6. Taśma biurowa transparentna 24mm*20 yd sztuka 12

7. Przekładki do segregatora kartonowe 1/3 A4 -  pakowane po 100, różne kolory opakowanie 8

8.

Zakreślacz:
- do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru
- nietoksyczny tusz, wydajny i trwały – nie rozmazuje się
- gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia 
oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
- końcówka ścięta
- grubość linii pisania: 1-5 mm, długość linii pisania: 200 m, kolor pomarańczowy

sztuka 10

9.

Zakreślacz:
- do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru
- nietoksyczny tusz, wydajny i trwały – nie rozmazuje się
- gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia 
oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
- końcówka ścięta
- grubość linii pisania: 1-5 mm, długość linii pisania: 200 m, kolor niebieski

sztuka 10

10.

Zakreślacz:
- do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru
- nietoksyczny tusz, wydajny i trwały – nie rozmazuje się
- gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia 
oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
- końcówka ścięta
- grubość linii pisania: 1-5 mm, długość linii pisania: 200 m, kolor żółty

sztuka 10

11. Korektor taśma 14mx4,2mm sztuka 2

12.
Korektor w pórze na bazie oleju, metalowa końcówka, nylonowa obudowa w kształcie pióra z 
dozownikiem fluidu sztuka 2

13. Płyta CD-R 700MB w tubie (50 sztuk) sztuka 2

14. Koszulka z mocną folią pvc na 1 szt. CD, z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do 
segregatora lub klasera opakownaie 10 sztuk sztuka 10

15.
Skoroszyt plastikowy sztywny zawieszony wykonany z najwyższej jakości folii, przód twardy 
przeźroczysty, tył twardy, kolorowy. Format A4, wymienny papierowy pasek do opisu. 
Opakowanie 10 sztuk, różne kolory opakowanie 20

16. Zszywki metalowe 24/6 do zszywaczy biurowych, ilość zszywanych kartek 30, ilość zszywek 
w opakowaniu 1000 opakowanie 5

17. Klej w sztyfcie, biały, nietoksyczny, niebrudzący, zmywalny. Zawartość: 8g sztuka 5

18.

Ołówek techniczno - biurowy:
-  wysokiej jakości ołówek
- wyjątkowo odporny na złamania dzięki wzmocnionemu, klejonemu na całej długości 
grafitowi
- łatwy do wycierania i temperowania
- twardość HB sztuka 5

19. Gumka do mazania nie niszcząca ścieranej powierzchni przeznaczona do stosowania na 
papierze i folii, średnia sztuka 5

20.

Podkład na biurko papierowy tygodniowy z listwą - biuwar format A2:
kalendarz dwuletni
ilość kartek 30
z listwą ochronną, zabezpieczającą kartki przed zginaniem.
 Nadrukowany kalendarz na rok 2017/2018. sztuka 3

21.

Znaczniki indeksujące papierowe 20 x 50 mm 4 kolory po 50 zakładek:                                            
- substancja klejąca usuwalna za pomocą wody
- 4 kolory fluorescencyjne
- idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron
- gramatura: ok. 75 g/m² sztuka 20

22. Kostki samoprzylepne ( substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, w delikatnych 
pastelowych kolorach, z możliwością przyklejania karteczek 4x100 kart, wymiar 76x76 mm) sztuka 20
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