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źródło finansowania
Opis projektu, jeśli finansowanie jest 

z projektu 

1.

Długopis, zakończ. I wentylow. skuwka w kolorze tuszu, końcówka pisząca z węglika 
wolframu o średnicy 0,7 mm, grubość linii pisania 0,3 mm, il. atram. 0.4 g, długość linii 
pisania 3500 m, atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący. Kolor 
czerwony 8, niebieski 13, czarny 13

szt 34 CSW

2.

Marker czarny-marker/foliopis z dwiema końcówkami, dwie końcówki gwarantują 
wszechstronne zastosowanie, łączy w sobie cechy markera permanentnego oraz foliopisu, 
może slużyć do opisywania płyt CD

szt 4

3. 
Korektor w piórze-korektor z cienką, metalowa końcówką;precyzyjny, szybkoschnący, 
przezroczysta nasadka zabezpiecza płyn korygujący przed wysychaniem, 

szt 4

4.
Linijka wykon. z przezroczystego polistyrenu, bardzo wysokiej jakości, o optymalnej 
giętkości, gwarantowana dokładność skali, zaokrąglone rogi, 30 cm

szt 2

5.

Datownik-samotuszujący, obudowa z tworzywa sztucznego, pokryta materiałem 
antypoślizgowym, wyposażony w okienko indeksowe, wysokość czcionki 4mm, w wersji 
cyfrowej i literowo-cyfrowej, datownik literowo-cyfrowy posiada polskie nazwy miesięcy

szt 1

6.

Zakreślacze-okienko umożliwia śledzenie zaznaczanego tekstu, końcówka obraca się o 360 
stopni, co umożliwia wygodne zaznaczanie tekstu w pionie, nie wysycha w ciągu 8 godzin 
pozostawiony bez skuwki, do zaznaczania i podkreslania na każdym papierze, tusz 
pigmentowy:fluorescencyjne kolory tuszu, grubość lini ok 6 mm

opakowanie 2

7.

Teczki z gumką A4- z tektury o podwyższonej sztywności i gramaturze 450g/m², 
jednostronnie barwiona, powlekana folia polipropylenową, z zamknięciem na gumke w 
kolorze czarnym, grzbiet do 20 mm, różne kolory

szt 8

8.
Teczki z gumką A4- wykonana z  tektury o gramaturze 380g/m², jednostronnie barwiona, 
pokryta lakierem, grzbiet do 20 mm, zamykana na gumke w kolorze teczki, różne kolory

szt 8

9.
Temperówka metalowa, wyk. ze specj. stopu magnezu, ze stalowym ostrzem mocowanym 
wkrętem, rowkowate wgłębienia w korpusie, jednootworowa

szt 2

10.

Fastykuła A4-ekologiczna wykonana w 100% z makulatury, twarde, tekturowe okładki 
służące do archiwizacji dużych partii dokumentów, okładki zapobiegają zaginaniu i 
brudzeniu się przechowywanych dokumentów, pojemność do 800 kartek

szt 50

11.

Notatnik-wytrzymała okładka  nie niszczy się i chroni zawartość notatnika w każdej sytuacji, 
okładka pokryta wodoodpornym laminatem, zszywki schowane pod wykonczenie tylnej 
okładki-nie rysują biurka, śnieżnobiały i idealnie gładki papier, gramatura 80g/m², kartki z 
mikroperforacją

szt 4

12.

Ściereczki nasączone do kurzu- opakowanie zawiera 100 nasączonych biodegradowalnych 
ściereczek, nie pozostawiają smug , posiadają wlaściwości antystatyczne, przebadane 
dermatologicznie, posiadają przyjazną środowisku formułę

opakowanie 2

13.

Przekładki indeksujące-format 1/3 A4 maxi, otwory umożliwiające wpięcie do segregatora w 
pionie i w poziomie, wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, 100 szt. w 
opakowaniu

opakowanie 6

14.
Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy, magnetyczny, w zest 30 szt spinaczy 
kolorowych powlekanych

szt 1

15.

Etykiety uniwersalne-etykiety samoprzylepne do wszechsrronnych zastosowań:do 
adresowania korespondencji, oznaczania dokumentów oraz produktów, do wszystkich typów 
drukarek laserowych, atramentowych oraz kserokopiarek, przeznaczone do wszystkich 
typów drukarek atramentowych i laserowych, etykiety posiadaja krawędź QCT 
zapobiegająca wydostawaniu się kleju podczas drukowania chroniąc drukarkę przed 
uszkodzeniami

opakowanie 1

16.

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 50

17.

Segregator 75 mm (Segregator z dwustronną, wymienną etykietą na grzbiecie, zewnątrz 
oklejony poliolefiną, wewnątrz z wyklejką papierową z okuciami metalowymi na dolnych 
krawędziach, format na dokumenty A4, grubość grzbietu 75 mm, na grzbiecie otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce, kolor turkusowy 15 sztuk, kolor jasnoniebieski 10 
sztuk)

sztuka 25

18. Spinacze kolorowe metalowe, powlekane kolorowym PCV, miks kolorów, R-28 opakowanie 1

19.
Marker do CD/DVD i folii, pisze po każdej powierzchni, grubość 0,6 mm, długość linii 
1000m, wykonany z materiałów przetworzonych w 84,1%, kolor czarny

sztuka 3

20.
Gumka do mazania nie niszcząca ścieranej powierzchni przeznaczona do stosowania na 
papierze i folii, średnia

sztuka 2

21.
Koszulki krystaliczne w formacie A4, krystaliczna, antystatyczna folia, otwierane od góry , 
do wpięcia do segregatora, opakowanie po 100 szt.

opakowanie 25

22.
Tusz do pieczątek - uniwersalny tusz wodny do stempli rećznych i samotuszujących z 
gumową i polimerową płytką stemplującą, kolor niebieski

sztuka 2

22. Zszywki biurowe 24/6 miedziowane (opakowanie 1000 sztuk) opakowanie 4

23.

Skoroszyt plastikowy A4 sztywny zawieszany (wykonany z najwyższej jakości folii, przód 
twardy przezroczysty o grubości 150mic. Tył twardy o grubosci 170mic, boczna pefrormacja 
umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, w środku blaszka i wąs o 
długości 16,5 cm umożliwiająca wpiecie dokumentów do 20mm)  129 szary,  7 
pomarańczowy, 7 czerwony, 7 zielony

sztuka 150

24. Kostki samoprzylepne ( klasyczne notesy samoprzylepne 76x76mm) neon mix.5 kol sztuka 6

25.
Cienkopis żelowy, z płynnym tuszem żelowym, grubość końcówki: 0,5mm, grubość lini 
pisania: 0,25mm, kolor: niebieski,

sztuka 6

26.
Markery permanentne ( do pisania na papierze, szkle, metalu, plastiku , wodoodporny, 
niezmywalny, szybkoschnący, ścięta końcówka 1-5 mm, kolor czarny)

sztuka 3

27.

Skoroszyt z klipsem (opatentowana warstwa konstrukcyjna z klpsem z metalu i plastiku, 
wygodny z użytkowaniu dzięki erogomicznemu klipsowi skoroszyt otwiera się na płasko, 
mieści 40 kartek A4 (80gsm) - biały 

sztuka 3

28.
Zakładki indeksujące papierowe, wysokiej jakości zakładki z nałożonym klejem, można 
wielokrotnie przyklejać, po odklejeniu nie pozostawiają śladu, do klasyfikowania i 
zaznaczania, 20x50 mm, 4 kol. X 40 kartek 

sztuka 6

29. Koperty samoklejące SK C6, białe, 1000 szt w opakowaniu opakowanie 1

30. Koperty samoklejące HK z paskiem C4, białe, 500 szt w opakowaniu opakowanie 1

31.
Notesy samoprzylepne kostka duża ( wysokiej jakości papier z nałożonym klejem, umożliwia 
przyklejenie do różnego rodzaju papieru) pastel mix 4 kol. 75x75mm 100 kartek sztuka 5

32.
Karteczki do robienia notatek, nieklejone, w plastikowym, przezroczystym pojemniku, wkład 
mix kolorów, 83x83x70 mm

sztuka 2

33.

Papier samoprzylepny matowy 100ark A4 ( Papier nie posiada nacięć zarówno na 
warstwie podkładu jak i etykiety.Etykiety są wykonane ze specjalnie dobranego pod 
względem właściwości papieru tak aby zapewnić odpowiedni kolor (wysoka biel), klej 
oraz gramaturę.biały

opakowanie 2

34.
Karton ozdobny A4 do dyplomów, zaświadczeń, wzór matowy standard z tłoczeniem kratka 
biały, op. 20 ark.

opakowanie 4

35.
Teczka lakierowana z gumką A4  (wykonane z mocnego, barwionego i lakierowanego z 
jednej strony kartonu, z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed 
wypadaniem ) 5 niebieskich, 5 granatowych 

sztuka 10
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