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…………………………………………………………………. 
              Pieczęć Wykonawcy 

 
                      Załącznik nr 1a do SIWZ - poprawiony 

strona  
z ogólnej liczby stron  

 

Kalkulacja ceny 

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Administracji Centralnej  
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Lp. NAZWA ARTYKUŁU BIUROWEGO j.m. 
szacunkowa 

ilość 
(szt.) 

cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

wartość 
netto (zł)  
kol. 4 x 
kol. 5 

cena 
jednostkowa 
brutto (zł) 

wartość brutto 
(zł) 

kol. 4 x kol. 7 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Aktówka wykonana z wytrzymałego i estetycznego 
tworzywa sztucznego, wyposażona w co najmniej 
12 transparentnych przegródek, z miejscem na 
opis, zamykana na dwie narożne gumki, aktówka 
na dokumenty formatu A4, kolory: czarny, 
niebieski, czerwony, zielony 

sztuk 25   

  

2 

Album ofertowy w twardej, wytrzymałej okładce, 
ilość koszulek co najmniej 20, koszulki otwierane od 
góry, matowe, nie powodujące odblasku, 
antystatyczne, wysoko przezroczyste koszulki, na 
dokumenty w formacie A4, kolory: czarny, 
niebieski, czerwony, zielony 

sztuk 50   

  

3 

Album ofertowy w twardej, wytrzymałej okładce, 
ilość koszulek co najmniej 40, koszulki otwierane od 
góry, matowe, nie powodujące odblasku, 
antystatyczne, wysoko przezroczyste koszulki, na 
dokumenty w formacie A4, kolory: czarny, 
niebieski, czerwony, zielony 

sztuk 80   

  



4 
Blok do FLIPCHARTÓW, 90g/m2, gładki, wymiar: 
1000x650cm, 50 kart sztuk 5     

5 
Blok biurowy A5, oprawa miękka 100 kart., okładka 
kreda mat. 160g/m2, tył okładki wykonany z 
kartonu, papier o gramaturze co najmniej 70g/m2 

sztuk 100   
  

6 
Blok biurowy A4, oprawa miękka 100 kart., okładka 
kreda mat.160g/m2, tył okładki wykonany z 
kartonu, papier o gramaturze co najmniej 70g/m2 

sztuk 90   
  

7 

Cienkopis 0,5mm niebieski, piszący do ostatniej 
kropli dzięki specjalnemu dozownikowi wypływu 
atramentu, wzmocniona końcówka pisząca, grubość 
linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 1300m 

sztuk 450   

  

8 

Cienkopis kulkowy, z płynnym tuszem żelowym, 
szybkoschnący, wydajny, gumowy uchwyt 
zapewniający komfort pisania, końcówka ok. 
0,5mm, długość linii pisania ok. 2000m, grubość 
linii pisania ok. 0,25mm, kolory: czarny, niebieski, 
czerwony 

sztuk 890   

  

9 

Cienkopis, fibrowa końcówka oprawiona w metal, 
wentylowana skuwka, tusz na bazie wody, nie 
wysycha przez długi czas, nawet pozostawiony bez 
skuwki, op./4szt. (4 podstawowe kolory) 

opakowań 80   

  

10 

Cienkopis, fibrowa końcówka oprawiona w metal, 
wentylowana skuwka, tusz na bazie wody, nie 
wysycha przez długi czas, nawet pozostawiony bez 
skuwki, dostępne co najmniej 10 różnych kolorów 

sztuk 50   

  

11 

Cienkopis, fibrowa cienkopisząca wentylowana 
końcówka oprawiona w metal o grubości linii pisania 
0,4 mm, wewnętrzny wkład tuszujący posiada 
długość minimum 11 cm co zapewnia wyjątkowo 
dużą wydajność, posiada wentylowaną skuwkę w 
kolorze tuszu, kolor niebieski. 

sztuk 20   

  

12 

Długopis automatyczny, wykonany z tworzywa 
sztucznego o doskonałej jakości, ozdobiony 
metalowym klipsem, obrączką oraz okuwką, 
metalowy wkład z niebieskim tuszem, długość linii 
pisania ok. 3500m, możliwość wymiany wkładu 

sztuk 200   

  



13 

Długopis automatyczny olejowy z wymiennym 
wkładem, ergonomiczny gumowy uchwyt, 
zapobiegający wyslizgiwaniu się długopisu z dłoni, 
końcówka pisząca wykonana z węglika wolframu, 
trwały, nie blaknący, wodoodporny tusz olejowy, 
linia pisania 0,21 mm 4 podstawowe kolory wkładu 

sztuk 150   

  

14 

Długopis żelowy, z automatycznie chowanym 
wkładem i wygodnym, gumowym uchwytem 
doskonale dopasowuje się do dłoni, formuła 
pigmentowego tuszu żelowego: wodoodporny tusz 
nie blaknie, przedłużona żywotność tuszu, 4 
podstawowe kolory wkładu, najwyższa jakość 
materiału, grubość linii pisania ok. 0,4mm, 
możliwość wymiany wkładu 

sztuk 570   

  

15 

Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym i 
gumowym uchwytem, linia pisania 0,32 mm, 
długość linii 1000m, końcówka ze wzmacnianej 
stali, 3 podstawowe kolory wkładu 

sztuk 
280 

   

  

16 

Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym i 
gumowym uchwytem, mechanizm chowania 
wkładu, zabezpieczenie przed poplamieniem 
ubrania, linia pisania 0,32 mm, długość linii 1200m, 
3 podstawowe kolory 

sztuk 270   

  

17 

Długopis żelowy w prostej przezroczystej obudowie, 
kulka podająca tusz z węglika wolframu, szerokość 
linii pisania 0,32 mm, długość linii pisania 1000m, 
format 14,5x01,0cm, kolory: niebieski, czarny 

sztuk 150   

  

18 

Długopis w prostej, przeźroczystej obudowie z 
szybkoschnącym tuszem na bazie oleju, długość 
linii pisania 1700m, końcówka 0,7 mm wykonana z 
niklowanego srebra, kulka wykonana z hartowanej 
stali, wygodna skówka z klipem, dostępny w sześciu 
kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, 
zielonym, różowym i fioletowym 

sztuk 600   

  

19 

Długopis z cienką końcówką 0,7mm, długość linii 
pisania 3000m, zakończenie i wentylowana skuwka 
w kolorze tuszu, atrament na bazie oleju: trwały, 
wodoodporny, szybkoschnący, gwarantujący 
płynność pisania, 4 podstawowe kolory wkładu 

sztuk 320   

  



20 

Długopis wyposażony w atrament na bazie oleju: 
trwały,  wodoodporny, szybkoschnący, 
przezroczysta obudowa, szerokość linii pisania 0,4 
mm, długość linii pisania 3000 m, kolor wkładu 
niebieski, op./4szt         

opakowań 60   

  

21 

Długopis z wymiennymi wkładami z gumowaną 
obudową, mechanizmem chowania wkładu oraz 
końcówką ze stali nierdzewnej, najnowsza 
generacja tuszu olejowego, linia pisania 0,32mm, 
długość linii 1300m, wkład wymienny krótki, 
dostępny w różnych kolorach obudowy, wkład 
niebieski  

sztuk 90   

  

22 

Długopis automatyczny, korpus długopisu 
wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, 
obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część 
ośmiokątna), obie części korpusu oddzielone 
mosiężno-niklowaną obrączką, metalowe elementy 
dolnej części korpusu trwale związane z elementami 
plastikowymi, wymienny wkład wielkopojemny z 
dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim, 
gwarantującym długą trwałość zapisu  

sztuk 180   

  

23 

Długopis z funkcjonalną, przezroczystą obudowa, 
klips w kolorze tuszu, długość linii pisania 1700 m, 
końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. 
kulka w końcówce wykonana z węglika wolframu, 3 
kolory wkładu: niebieski, czarny, czerwony 

sztuk 350   

  

24 

Długopis na łańcuszku z samoprzylepną podstawą, 
wygodny w użyciu, połączony metalowym 
łańcuszkiem z samoprzylepną podstawką w 
kształcie kulki, utrzymuje długopis w pozycji 
pionowej, podstawka ma możliwość obrotu, kolor 
wkładu niebieski 

sztuk 120   

  

25 

Dysk CD-R/+R, 700MB, prędkość zapisu 52x, płyta 
opakowana w kopertę na CD lub przy zamawianiu 
ilości 10 szt./ 25 szt./ 50 szt. W opakowanie 
zbiorcze typu cake 

sztuk 
320 

   

  



26 

Dysk CD-RW/+RW, 700MB, prędkość zapisu 12x, 
płyta opakowana kopertę na CD lub przy 
zamawianiu ilości 10szt./25 szt./ 50 szt. W 
opakowanie zbiorcze typu cake 

sztuk 500   

  

        

27 

Dysk DVD-R/+R, 4,7GB, prędkość zapisu 16x, płyta  
opakowana w kopertę na CD lub przy zamawianiu 
ilości 10 szt./ 25 szt./ 50 szt. W opakowanie 
zbiorcze typu cake 

sztuk 130   

  

28 

Dysk DVD-RW/+RW, 4,7GB, prędkość zapisu 4x, 
płyta opakowana w kopertę na CD lub przy 
zamawianiu ilości 10 szt./ 25 szt./ 50 szt. W 
opakowanie zbiorcze typu cake 

sztuk 190   

  

29 

Dziennik korespondencyjny, format: A4 (ok. 
297x210 mm), zawiera ok. 96 kart z 
zadrukowanymi rubrykami, do umieszczania wpisów 
na temat korespondencji przychodzącej i 
wychodzącej, kartki szyte, nie klejone, twarda, 
sztywna oprawa, oklejona tworzywem 
skóropodobnym, na okładce tłoczony napis 
"Dziennik Korespondencyjny", dostępny w czterech 
kolorach: granatowym, bordowym, zielonym i 
czarnym 

sztuk 30   

  

30 

Dziennik korespondencyjny, format: A4 (ok. 297 x 
210 mm), zawiera ok. 192 karty z zadrukowanymi 
rubrykami, do umieszczania wpisów na temat 
korespondencji przychodzącej i wychodzącej, kartki 
szyte, nie klejone, twarda, sztywna oprawa, 
oklejona tworzywem skóropodobnym, na okładce 
tłoczony napis "Dziennik Korespondencyjny", 
dostępny w czterech kolorach: granatowym, 
bordowym, zielonym i czarnym 

sztuk 
35 

   

  

31 

Dziurkacz do 20 kartek, metalowy, rozstaw dziurek 
80mm, średnica dziurek ok 5,5mm, ogranicznik 
formatu m.in. A4, A5, A6, antypoślizgowa nakładka 
nierysująca mebli, łatwy do opróżniania pojemnik 
na odpadki 

sztuk 30   

  

32 
Dziurkacz do 40 kartek, metalowy, rozstaw dziurek 
80mm, średnica dziurek ok 5,5mm, ogranicznik sztuk 15     



formatu m.in. A4, A5, A6, antypoślizgowa nakładka 
nierysująca mebli, łatwy do opróżniania pojemnik 
na odpadki  

33 

Dziurkacz do 60 kartek, metalowy, rozstaw dziurek 
80mm, średnica dziurek ok 5,5mm, ogranicznik 
formatu m.in. A4, A5, A6, antypoślizgowa nakładka 
nierysująca mebli, łatwy do opróżniania pojemnik 
na odpadki 

sztuk 15   

  

34 
Etykiety do segregatorów 35mm/10szt., wsuwane, 
dwustronne  opakowań 50     

35 
Etykiety do segregatorów 50mm/10szt., wsuwane, 
dwustronne                                                        opakowań 50     

36 
Etykiety do segregatorów 75mm/10szt., wsuwane, 
dwustronne  opakowań 60     

37 

Etykiety samoprzylepne uniwersalne białe, 
współpracujące z drukarkami atramentowymi, 
laserowymi i igłowymi A4/100 arkuszy, różne 
rozmiary etykiet 

opakowań 80   

  

38 
Etykiety samoprzylepne do segregatorów 
55x155mm op./10szt opakowań 30     

39 
Ewidencja wyjść w godz. służbowych, format A4, 20 
kartek (40 stron), okładka twarda, kartonowa z 
nadrukiem, całość zszyta  

sztuk 10   
  

40 
Folia do bindowania przezroczysta, wykonana z 
PCV, format A4, grubość co najmniej 0,18 mm, 
op./100szt 

opakowań 10   
  

41 

Gąbka do tablicy suchościeralnej, wykonana z 
przyjemnego w dotyku materiału posiada warstwę 
magnetyczną, co pozwala na przytwierdzanie do 
tablic, nie rysuje powierzchni tablicy, wymiary ok. 
10x5cm  

sztuk 10   

  

42 

Grafity 0,5 mm, trwały elastyczny wkład ołówkowy, 
długość grafitów co najmniej 60 mm, kasetka z 
tworzywa sztucznego zawiera co najmniej 12 
grafitów, w rożnych twardościach  

opakowań 130   

  

43 

Grafity 0,7 mm, trwały elastyczny wkład ołówkowy, 
długość grafitów co najmniej 60 mm, kasetka z 
tworzywa sztucznego zawiera co najmniej 12 
grafitów, w różnych twardościach 

opakowań 30   

  



44 

Grzbiety zaciskowe 3mm/50 szt., oprawa 
dokumentów A4 w ilości ok. 30 kartek, z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego, zaokrąglone 
końce ułatwiające wkładanie dokumentu, system 
utrzymujący kartki w miejscu, różne kolory 

opakowań 10   

  

45 

Grzbiety zaciskowe 6mm/50 szt., oprawa 
dokumentów A4 w ilości ok. 60 kartek, z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego, zaokrąglone 
końce ułatwiające wkładanie dokumentu, system 
utrzymujący kartki w miejscu, różne kolory 

opakowań 5   

  

46 

Grzbiety zaciskowe 12mm/25 szt., oprawa 
dokumentów A4  w ilości ok. 120 kartek, z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego, zaokrąglone 
końce ułatwiające wkładanie dokumentu, system 
utrzymujący kartki w miejscu, różne kolory 

opakowań 2   

  

47 
Grzbiety do bindowania, plastikowe, 14mm/100szt., 
różne kolory opakowań 5     

48 
Grzbiety do bindowania, plastikowe, 10mm/100szt., 
różne kolory opakowań 5     

49 
Grzbiety do bindowania, plastikowe, 16mm/100szt., 
różne kolory opakowań 5     

50 
Grzbiety do bindowania, plastikowe, 25mm/50szt., 
różne kolory opakowań 5     

51 

Grzbiet zaciskowy z perforacją, co najmniej do 30 
kartek, listwa z perforacją umożliwiającą wpięcie 
oprawionych dokumentów do segregatora, z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego, zaokrąglone 
końce ułatwiające wkładanie dokumentu, system 
utrzymujący kartki w miejscu, kolor przezroczysty 

sztuk 20   

  

52 
Gumka do ołówka, przeznaczona do stosowania na 
papierze i folii, nie uszkadza ścieranej powierzchni, 
wymiary co najmniej: 40x15x10mm 

sztuk 50   
  

53 

Gumka do ołówka i atramentu, gumka dwustronna, 
jedna część - do ścierania ołówka, druga część - do 
atramentu, nie niszcząca ścieranej powierzchni, 
wymiary co najmniej 40x15x10 mm 

sztuk 40   

  

54 

Gumka chlebowa, bardzo delikatna gumka, 
umożliwiająca delikatne i czyste wymazywanie, 
dobre usuwanie śladów ołówka, wymiary co 
najmniej 50x20x10 mm 

sztuk 140   

  



55 
Gumki recepturki, w pudełku, co najmniej 40g, 
elastyczne, różnokolorowe   opakowań 50     

56 
Gumki recepturki, każda o średnicy 60mm, 
wysokiej jakości guma kauczukowa, op./1kg opakowań 15     

57 
Gumki recepturki, każda o średnicy 100mm, 
wysokiej jakości guma kauczukowa, op./1kg opakowań 10     

58 

Identyfikator, wykonany z przezroczystego, 
sztywnego tworzywa - wyposażony w klips 
sprężynujący i niewielką agrafkę - w komplecie 
kartonik z wydrukowaną ramką, format ok. 57 x 90 
mm   

sztuk 150   

  

59 
Kalka maszynowa, A4, powlekana woskiem, 
gwarantująca wyraźne kopie, kolor niebieski, op./10 
arkuszy 

opakowań 1   
  

60 
Kalka ołówkowa A4, niebieska, wykonana z 
materialu gwarantujacego wielokrotne 
wykorzystanie arkuszy, op. /10 arkuszy 

opakowań 5   
  

61 

Kalkulator biurowy: 12 pozycyjny wyświetlacz, 
plastikowa obudowa i klawisze, podwójne zasilanie, 
klawisz podwójnego "0", funkcja CHECK i CORRECT, 
duże klawisze, wymiary co najmniej: 140x180mm 

sztuk 40   

  

62 

Karton archiwizacyjny, do przechowywania 
dokumentów o formacie A4 wypiętych z 
segregatora, miejsca do opisu zawartości na 
grzbietach i bocznej ściance, otwór na palec 
ułatwiający wkładanie i wyjmowanie pudełka z 
półki, grzbiet 100 mm, pojemność 1000 kartek 

sztuk 150   

  

63 

Karton archiwizacyjny, do przechowywania 
dokumentów o formacie A4 wypiętych z 
segregatora, miejsca do opisu zawartości na 
grzbietach i bocznej ściance, otwór na palec 
ułatwiający wkładanie i wyjmowanie pudełka z 
półki, grzbiet 150 mm, pojemność 1500 kartek 

sztuk 200   

  

64 

Karton do bindowania A4, nieprzezroczyste sztywne 
tworzywo o ziarnistej fakturze, grubość ok. 400 
mic., dobrze usztywniający oprawiane dokumenty, 
różne kolory, op./50szt 

opakowań 10   

  



65 

Klej w płynie, uniwersalny klej do papieru w płynie 
o pojemności ok. 40ml, klejący szybko, czysto i 
oszczędnie, specjalny aplikator - klej nie rozlewa 
się, nie zawiera rozpuszczalników  

sztuk 50   

  

66 

Klej w sztyfcie, do klejenia m.in. papieru, kartonu, 
zdjęć, tekstyliów, itp., nie zawiera 
rozpuszczalników, nie niszczy ani deformuje 
klejonej warstwy, nietoksyczny, usuwalny za 
pomocą wody  17 - 22 g  

sztuk 250   

  

67 

Klips archiwizacyjny, dwuczęściowy, plastikowy 
klips przeznaczony do archiwizacji dokumentów, 
umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie 
dokumentów z segregatora, ułatwia korzystanie z 
dokumentów zarchiwizowanych w pudełkach na 
akta, op./50szt 

opakowań 40   

  

68 
Klipy do spinania dokumentów, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość  10 mm 
/12szt 

opakowań 120   
  

69 
Klipy do spinania dokumentów, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość  19 mm 
/12szt 

opakowań 150   
  

70 
Klipy do spinania dokumentów, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość  25 mm 
/12szt 

opakowań 150   
  

71 
Klipy do spinania dokumentów, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość  32 mm 
/12szt 

opakowań 100   
  

72 
Klipy do spinania dokumentów, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość  41 mm 
/12szt 

opakowań 100   
  

73 
Klipy do spinania dokumentów, wykonane z metalu 
zapewniającego doskonałą sprężystość  51 mm 
/12szt 

opakowań 100   
  

74 

Kołonotatnik A4 80kartek kratka, okładka sztywna, 
kartonowa, wykończenie okładki błyszczące, z 
metalową spiralą umieszczoną na dłuższym boku, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
kolory okładki 

sztuk 40   

  



75 

Kołonotatnik A5 80kartek kratka, okładka sztywna, 
kartonowa, wykończenie okładki błyszczące, z 
metalową spiralą umieszczoną na dłuższym boku, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
kolory okładki 

sztuk 80   

  

76 

Komplet classic długopis + ołówek automatyczny - 
elegancki zestaw upominkowy z długopisem i 
ołówkiem automatycznym metalowa obudowa w 
kilku wariantach kolorystycznych, wyposażona w 
funkcjonalną zapinkę, całość umieszczona w 
owalnym etui ze stylizowanym na zamsz 
wyłożeniem 

komplet 30   

  

77 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "12B", 
wymiar wewnętrzny: ok. 120x215mm 

sztuk 60   
  

78 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "13C", 
wymiar wewnętrzny: ok. 150x215mm 

sztuk 50   
  

79 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "14D", 
wymiar wewnętrzny: ok. 180x265mm 

sztuk 60   
  

80 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "15E", 
wymiar wewnętrzny: ok. 220x265mm 

sztuk 100   
  

81 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "16F", 
wymiar wewnętrzny: ok. 220x340mm 

sztuk 50   
  

82 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "17G", 
wymiar wewnętrzny: ok. 240x340mm 

sztuk 100   
  

83 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "18H", 
wymiar wewnętrzny: ok. 270x360mm 

sztuk 130   
  

84 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała, samoklejąca z paskiem, format: "19I", 
wymiar wewnętrzny: ok. 300x445mm 

sztuk 180   
  

85 
Koperta z zabezpieczeniem powietrznym AIR POC, 
biała samoklejąca z paskiem, format: "20K", 
wymiar wewnętrzny: ok. 350x470mm 

sztuk 100   
  

86 Koperty ozdobne, samoprzylepne, eleganckie opakowań 10     



koperty do prestiżowej korespondencji DL 110x220 
op./10szt 

87 
Koperty aktowe białe B5 HK 176x250mm, zaklejane 
na krótkim boku, samoklejące z paskiem, op./50szt opakowań 550     

88 
Koperty aktowe białe B4 HK 250x353mm, zaklejane 
na krótkim boku, samoklejące z paskiem, op./50szt opakowań 180     

89 
Koperty aktowe białe C4 HK 229x324mm, zaklejane 
na krótkim boku, samoklejące z paskiem, op./50szt opakowań 450     

90 
Koperty aktowe białe C5 HK 162x229mm, zaklejane 
na krótkim boku, samoklejące z paskiem, op./50szt opakowań 750     

91 
Koperty aktowe brązowe B4 HK 250x353mm, 
zaklejane na krótkim boku, samoklejące z paskiem, 
op./50szt 

opakowań 50   
  

92 
Koperty listowe białe C6 SK 114x162mm, zaklejane 
na długim boku, samoklejące z paskiem, bez 
okienka op./100szt 

opakowań 200   
  

93 
Koperty listowe białe C6 SK 114x162mm, zaklejane 
na długim boku, samoklejące z paskiem, z 
okienkiem op./100szt 

opakowań 50   
  

94 
Koperty listowe białe DL SK 110x220mm, zaklejane 
na długim boku, samoklejące z paskiem, bez 
okienka op./100szt 

opakowań 400   
  

95 
Koperty listowe białe DL SK 110x220mm, zaklejane 
na długim boku, samoklejące z paskiem, z 
okienkiem op./100szt 

opakowań 10   
  

96 

Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem, 
brązowe, samoklejące z paskiem, wykonana z 
mocnego papieru o wyższej niż zwykle gramaturze, 
format: C4 229x324x38mm  

sztuk 320   

  

97 

Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem, 
brązowe, samoklejące z paskiem, wykonana z 
mocnego papieru o wyższej niż zwykle gramaturze, 
format: E4 280x400x40mm 

sztuk 400   

  

        

98 

Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem, białe, 
samoklejące z paskiem, wykonane z dwóch warstw 
białego papieru offsetowego ze wzmocnioną klapą 
zamykającą, format: S-DS-200 HK 255x390x40mm 

sztuk 500   

  

99 
Koperty na CD, białe, samoklejące z paskiem offset, 
wyposażone w okrągłe okno foliowe, wymiar: ok. opakowań 20     



127x127mm, op./100szt 

100 

Koperty białe DL 110x220mm, z okienkiem po 
prawej stronie 45x90mm, zaklejane na mokro z 
zaokrąglonymi brzegami do zaklejenia (koperty 
będą używane w maszynie kopertującej)  

sztuka 1000   

  

101 

Korektor w taśmie, w przezroczystej obudowie, o 
ergonomicznym kształcie, silikonowa taśma 
wytrzymała na zerwanie i wilgoć, ułatwiająca 
aplikację, suchy system korekcji umożliwiający 
natychmiastowe pisanie, nie pozostawia śladów i 
cieni na kserokopiach i faksach, możliwość wymiany 
kasety, szer. taśmy ok. 4,2mm, długość taśmy co 
najmniej 10m 

sztuk 350   

  

102 

Korektor z gąbka, szybkoschnący, bez 
rozpuszczalnika, posiadający doskonałe właściwości 
kryjące, nie pozostawia śladów i cieni na 
kserokopiach i faksach, pojemność:18-22ml  

sztuk 40   

  

103 

Korektor w piórze, z wysokiej jakości metalową 
końcówką, szybkoschnący, bez rozpuszczalnika, 
posiadający doskonałe właściwości kryjące, nie 
pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach, 
uchwyt połączony z dozownikiem, pojemność: 7-
10ml  

sztuk 100   

  

104 

Korektor w płynie z pędzelkiem, szybkoschnący, 
bez rozpuszczalnika, posiadający doskonałe 
właściwości kryjące, nie pozostawia śladów i cieni 
na kserokopiach i faksach, pojemność: 18-22ml  

sztuk 70   

  

105 
Kostka klejona biała, do notatek, klejona wzdłuż 
jednego boku, zawiera ok. 350 kartek, wymiar: 
85x85x35mm 

sztuk 
 

80 
 

  
  

106 
Kostka klejona kolorowa, do notatek, klejona 
wzdłuż jednego boku, zawiera ok. 350 kartek, 
wymiar: 85x85x35mm 

sztuk 180   
  

107 
Kostka nie klejona biała, zawiera ok. 350 luźnych 
kartek, wymiar: 85x85x35mm sztuk 90     

108 
Kostka nie klejona kolorowa, zawiera ok. 350 
luźnych kartek, wymiar: 85x85x35mm sztuk 80     

109 
Kostka samoprzylepna, zawiera ok. 300 kartek, 
wymiar: 75x75mm sztuk 250     



110 
Kostka w pojemniku akrylowym, co najmniej 800 
luźnych karteczek koloru białego, wymiar: ok. 
85x85mm  

sztuk 50   
  

111 

Koszulki z klapką op./10szt. otwierane z boku, 
przeznaczone na dokumenty w formacie A4, 
specjalnie wzmocniony brzeg, przezroczyste, 
miękkie wykonane z gładkiej, matowej folii 
polipropylenowej (100 mic), pasek z multiperforacją 

opakowań 150   

  

112 

Koszulki z klapką B4, op./10szt. otwierane z boku, 
przezroczyste, miękkie, wykonane z mocnego 
ekologicznego polipropylenu, pasek z 
multiperforacją 

opakowań 10   

  

113 

Koszulki groszkowe A4, op./100szt., do 
przechowywania dokumentów w formacie A4, 
multiperforowane, pasujące do każdego 
segregatora, otwierane u góry, wykonane z folii PP 
co najmniej 48mic. 

opakowań 120   

  

114 

Koszulki krystaliczne A4/100szt, do 
przechowywania dokumentów w formacie A4, 
multiperforowane, pasujące do każdego 
segregatora, otwierane u góry, wykonane z folii PP 
krystalicznej, grubość folii co najmniej 55 mic. 

opakowań 600   

  

115 

Koszulki krystaliczne A5/10szt, do przechowywania 
dokumentów w formacie A5, multiperforowane, 
pasujące do każdego segregatora, otwierane u 
góry, wykonane z folii PP krystalicznej, grubość folii 
co najmniej 48 mic. 

opakowań 20   

  

116 

Koszulki groszkowe na katalogi A4/5szt. z klapką, z 
poszerzanym brzegiem do przechowywania 
katalogów, cenników i grubych ofert (harmonijkowy 
brzeg zwiększa pojemność koszulki o ok. 23 mm), 
zamykane od góry klapką, co zabezpiecza 
dokumenty przed wypadaniem, multiperforowane, 
pasujące do każdego segregatora, pasek 
perforowany wzmocniony, wykonane z mocnej folii 
polipropylenowej (PP) ok. 170mic  

opakowań 
100 

   

  



117 

Koszulki na katalogi poszerzane A4/5szt. z 
poszerzanym brzegiem do przechowywania 
katalogów, cenników i grubych ofert (harmonijkowy 
brzeg zwiększa pojemność koszulki o ok 23 mm), 
otwierane od góry, wykonane z folii PP o grubości 
170mic., europerforacja, umożliwiająca wpięcie do 
każdego typu segregatora 

opakowań 100   

  

118 

Koszulki A4 krystaliczne 120mic./100szt., 
wykonane z ekologicznego polipropylenu (PP), 
europerforacja, umożliwiająca wpięcie do każdego 
typu segregatora, otwierane od góry  

opakowań 80   

  

119 

Koszulki na CD do segregatora A4, europerforacja, 
trwałe, każda koszulka umożliwia przechowywanie 
dwóch płyt CD, antystatyczne i neutralne dla 
przechowywanych płyt op./5szt 

opakowań 50   

  

120 

Koszulki szerokie 22x30cm, z folii co najmniej 
90mic., op./50szt., do przechowywania katalogów, 
cenników i grubych ofert, otwierane od góry, 
europerforacja, umożliwiająca wpięcie do każdego 
typu segregatora 

opakowań 50   

  

121 

Koszyk mini, pojemny, wytrzymały, składany kosz 
wykonany z tworzywa sztucznego doskonale 
nadający się do przechowywania różnego typu 
produktów i dokumentów, po bokach uchwyty 
ułatwiające przenoszenie, wymiary ok. 340 x 240 x 
H170mm 

sztuk 20   

  

122 

Linijka 30cm, wykonana z przeźroczystego 
polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej 
giętkości, gwarantowana dokładność wykonania 
skali 

sztuk 40   

  

123 

Linijka 40 cm, wykonana z przeźroczystego 
polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej 
giętkości, gwarantowana dokładność wykonania 
skali 

sztuk 20   

  

124 

Linijka aluminiowa 30 cm, gwarantowana 
dokładność wykonania skali, wykonana ze 
sztywnego profilu aluminiowego o szerokości 35 
mm, odporna na odkształcenia i z dużą odpornością 
na złamania, posiadająca wkładkę antypoślizgową 

sztuk 20   

  



125 

Linijka podwójna z uchwytem 20 cm, wykonana z 
przeźroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości 
o optymalnej giętkości, gwarantowana dokładność 
wykonania skali 

sztuk 30   

  

126 
Magnetyczne punkty mocujące, pozwalają 
przytwierdzić dokumenty lub notatki do metalowego 
podłoża, rozmiar 35-40mm 

sztuk 50   
  

127 

Marker permanentny, różne kolory, szybkoschnący, 
pisze po każdej powierzchni, linia pisania od 
1,5mm, wodoodporny, tusz nie rozmazuje się, nie 
blaknie pod wpływem promieni słonecznych, 
przyjazny dla środowiska - nie zawierający ksylenu  

sztuk 250   

  

128 

Marker do tablicy, szybkoschnący, łatwy do starcia 
z tablicy nawet po kilku dniach, nie pozostawia 
trwałych śladów na tablicy, odporny na światło, 
wyraźna linia, okrągła końcówka, grubość linii 
pisania 1,5 - 2,5mm, 4 podstawowe kolory 

sztuk 80   

  

129 

Marker do płyt CD, DVD, różne kolory, 
szybkoschnący, tusz odporny na wysoką 
temperaturę, opisy na płytach nie rozmywają się, 
grubość linii 0,5 - 1mm 

sztuk 70   

  

130 

Marker dwustronny, różne kolory, z grubą i cienką 
końcówką, cienka końcówka do opisywania płyt 
CD/DVD, nadający się do pisania po metalu, szkle, 
drewnie, plastiku itp. 

sztuk 210   

  

131 

Marker lakierowy, różne kolory, marker lakierowy z 
tuszem pigmentowym, dobrze kryjącym i wysoce 
nieprzezroczystym, bez dodatku toluenu i ksylenu, 
wyposażone w system kontroli dopływu tuszu do 
końcówki, do wykonywania znaczeń na niemal 
każdej powierzchni, okrągła końcówka o grubości co 
najmniej 1mm 

sztuk 20   

  

132 

Masa mocująca, łatwa do usunięcia, po odklejeniu 
nie pozostawiająca plam, prawie niewidoczny efekt 
mocowania, do przytwierdzania plakatów, kartek 
papieru, rysunków, fotografii, dekoracji, ozdób i 
innych lekkich przedmiotów do ścian, drzwi i okien, 
op./ok. 55 kwadracików masy  

opakowań 50   

  

133 
Naboje do pióra Parker, kolor czarny, niebieski, 
op./5szt opakowań 20     



134 
Notesy samoprzylepne żółte, do notowania i 
zapisywania informacji, w każdym bloczku ok. 100 
kartek, ok. 75x75mm 

sztuk 550   
  

135 
Notesy samoprzylepne żółte, do notowania i 
zapisywania informacji, w każdym bloczku ok. 100 
kartek, ok. 75x125mm 

sztuk 250   
  

136 
Notesy samoprzylepne żółte, do notowania i 
zapisywania informacji, w każdym bloczku ok. 100 
kartek, ok. 75x50mm 

sztuk 300   
  

137 
Notesy samoprzylepne żółte, do notowania i 
zapisywania informacji, w każdym bloczku ok. 100 
kartek, ok. 50x40mm/3szt 

opakowań 450   
  

138 
Notes samoprzylepny, harmonijka, w każdym 
bloczku ok. 100 kartek, ok. 75x75mm, różne kolory sztuk 150     

139 
Nożyczki biurowe, z satynowym ostrzem ze stali 
nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść 
z niełamliwego plastiku, 17-19cm 

sztuk 50   
  

140 
Nożyczki biurowe, z satynowym ostrzem ze stali 
nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść 
z niełamliwego plastiku, 20-22 cm 

sztuk 50   
  

141 
Nóż do kopert metalowy, stal nierdzewna, długość 
ok. 19 cm, rękojeść pokryta tworzywem sztucznym  sztuk 10     

142 

Nóż biurowy z wymiennym ostrzem, nóż do papieru 
w plastikowej obudowie, posiadający wysuwane 
ostrze z blokadą, łamane wymienne ostrze ze stali 
nierdzewnej, długość co najmniej 12 cm 

sztuk 45   

  

143 

Ofertówka sztywna A4, wykonana z twardej folii 
PCV o bardzo wysokiej przezroczystości, dokumenty 
pozostają czyste, osłonięte i dobrze widoczne, 
zgrzewana w kształcie litery "L" 

sztuk 500   

  

144 

Ofertówka, przeznaczona na dokumenty w formacie 
A4, twarda, wykonana z krystalicznej folii 
polipropylenowej (180mic), typ "L" - otwarta na 
górze i wzdłuż brzegu, posiadająca specjalne 
wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie 
dokumentów, zaokrąglone narożniki, bezbarwna 

sztuk 500   

  

145 

Ofertówka, przeznaczona na dokumenty w formacie 
A4, twarda, wykonana z krystalicznej folii 
polipropylenowej (180mic.), typ "L" - otwarta na 
górze i wzdłuż brzegu, posiadająca specjalne 

sztuk 250   

  



wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie 
dokumentów, zaokrąglone narożniki, różne kolory 

146 

Ofertówki groszkowe A4/100szt., prawa strona 
ofertówek posiada specjalne wcięcie, które ułatwia 
wyjmowanie dokumentów, wykonane z folii 
polipropylenowej PP (ok. 90 mic), otwierane u góry 
i z prawej strony, z zaokrąglonymi narożnikami 

opakowań 2   

  

147 
Okładki do bindowania, plastikowe, ok. 200 mic/ 
A4, czarne op./100 szt opakowań 

 
2     

148 
Okładki do grzbietów zaciskowych, wykonane z pcv, 
na dokumenty w formacie A4, różne kolory op./ 50 
szt 

opakowań 1   
  

149 
Ołówek z gumką, odporny na złamania, łatwy do 
temperowania i wycierania, o twardości HB  sztuk 320     

150 
Ołówek automatyczny, z gumowym uchwytem, 
przycisk do wysuwania grafitów umieszczony na 
wysokości uchwytu dłoni, zawiera gumkę 

sztuk 160   
  

151 
Ołówek techniczny, odporny na złamania, łatwy do 
temperowania i wycierania, dostępny w różnych 
twardościach 

sztuk 220   
  

        

152 

Organizer na biurko, wykonany z kolorowego 
mocnego kartonu (okładki 660g/m2 - odporne na 
plamy, przegródki 320g/m2), na dokumenty w 
formacie A4, w przedniej okładce wygodne okienka 
do opisu zawartości każdej przegródki, z 
wygodnymi wcięciami na palec ułatwiającymi 
otwieranie, zawierający 24 przegródki, czytelny 
rejestr 1-24/A-Z 

sztuk 5   

  

153 
Ostrza wymienne do noży biurowych pasujące do 
wymienionych wyżej (poz. 143) sztuk 5     

154 

Papier kolorowy, różne kolory, format A4, 160g/m2, 
op./250ark., do różnego rodzaju urządzeń 
biurowych, zachowuje odporność barwy na 
starzenie 

opakowań 30   

  



155 

Papier kolorowy, różne kolory (też pastelowe: żółty, 
pomarańczowy, jasnozielony, jasnoniebieski), 
format A4, 80g/m2, op./250ark., do różnego 
rodzaju urządzeń biurowych 

opakowań 30   

  

156 

Papier korespondencyjny ozdobny format A4, gr. 
100g/m2, op./100ark., luksusowy, fakturowany 
papier, na eleganckie druki firmowe, oficjalne listy, 
raporty, oferty itp., różne kolory 

opakowań 10   

  

157 

Papier biurowy A4 biały 80g/m2, białość 161 wg 
skali białości CIE, duża nieprzezroczystość, 
bezpyłowy, przeznaczony do wszystkich działań 
biurowych, do wydruków czarno-białych, 
kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność 
zapewniająca niezawodne działanie urządzeń, 1 
ryza: 500 arkuszy  

ryza 5500   

  

158 

Papier biurowy A3 biały 80g/m2, białość 161 wg 
skali białości CIE, duża nieprzezroczystość, 
bezpyłowy, przeznaczony do wszystkich działań 
biurowych, do wydruków czarno-białych, 
kolorowych i kopiowania, optymalna sztywność 
zapewniająca niezawodne działanie urządzeń, 1 
ryza: 500 arkuszy 

ryza 50   

  

159 

Papier biurowy z dwoma dziurkami A4 biały 
80g/m2, białość 161 wg skali białości CIE, duża 
nieprzezroczystość, bezpyłowy, przeznaczony do 
wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno-
białych, kolorowych i kopiowania, optymalna 
sztywność zapewniająca niezawodne działanie 
urządzeń, rozstaw dziurek w papierze 80mm, 
średnica dziurek 5,5mm, 1 ryza: 500 arkuszy 

ryza 80   

  

160 
Papier biurowy biały, satynowy A4, 160g/m2, 
op./250 ark., do kolorowych wydruków laserowych opakowań 30     

161 
Papier biurowy biały, satynowy A3, 160g/m2, 
op./250 ark., do kolorowych wydruków laserowych opakowań 10     

162 

Papier fotograficzny A4, do drukarek 
atramentowych, powłoka o brylantowej bieli 
zapewniająca idealne wydruki fotograficzne w 
naturalnych kolorach, dużej ostrości oraz  
kontraście, wodoodporny i szybkoschnący, o 
gramaturze co najmniej 160g/m2 op./20arkuszy 

opakowań 5   

  



163 

Papier ozdobny A4, 100g/m2, z motywem 
słoneczników, jasnoróżowy z motywem kwiatowym 
np. tulipanów w górnej części do drukarek 
laserowych, atramentowych, kopiarek, recznego 
pisania op./50szt. 

opakowań 20   

  

164 
Papier pakowy szary, wymiary arkusza: ok. 
1300x1000mm gramatura: 60g/m2, kolor szaro- 
brązowy o powierzchni gładzonej 

arkusz 60   
  

165 

Papier termiczny, rolka do faksu, rozmiary rolki: 
szerokość 216 mm, długość 30 m,papier termoczuły 
o gramaturze 55g/m3, gwarancja trwałości 
wydruku do 5 lat  opakowanie - 1 rolka 

opakowanie 1   

  

166 
Pinezki beczułki do tablic, kolorowe, plastikowe 
łebki, pakowane w pudełka po 50 sztuk opakowań 40     

167 
Pinezki metalowe, srebrne, wysoka trwałość, 
op./50szt opakowań 15     

168 

Pióro kulkowe wymazywalne, pióro z wymiennym 
wkładem wypełnionym rewolucyjnym 
tuszemumożliwiającym korygowanie błedów i 
pomyłek, napisany tekst wystarczy lekko potrzeć 
specjalną plastikową końcówką od razu zniknie 
umożliwiając natychmiastowe naniesienie 
poprawek, RF 0,7 linia pisania 0,35 mm, odporny 
na działanie wody i światła, błyskawicznie zasycha 
na papierze, ergonomiczny uchwyt, 6 kolorow 
wkładów 

sztuk 650   

  

169 

Pióro kulkowe z zatyczką, wyposażone w specjalny, 
kapilarny system podawania tuszu, dzięki któremu 
pisze sie nim do ostatniej kropli bez przerywania, 
okienko umożliwiające kontrolę pozostałej ilości 
tuszu, skuwka z metalowym klipem, tusz 
pigmentowy, wodoodporny, nieblaknący w świetle 
słonecznym, 4 podstawowe kolory wkładu, grubość 
linii pisania ok. 0,3 mm 

sztuk 400   

  



170 

Pióro kulkowe, pisze gładko i szybko dzięki 
zastosowaniu płynnego tuszu pigmentowego, 
szybkoschnący tusz pigmentowy, wodoodporny i 
odporny na blaknięcie - zasycha w ciągu 1 sekundy; 
doskonały do pisania po śliskim papierze np. 
faktury, papier kredowy; polecany dla osób 
leworęcznych, nie rozmazuje się, nie blaknie pod 
wpływem światła, ani nie przesiąka przez papier; 
średnica kulki 0,7mm, grubość linii pisma ok. 
0,35mm, 3 podstawowe kolory wkładu  

sztuk 170   

  

171 

Płyta czyszcząca napęd CD/DVD, posiadająca 
delikatne mikrowłókno czyszczące, przywraca 
najwyższą jakość odczytu, możliwość wielokrotnego 
użycia 

sztuk 5   

  

172 

Pianka do czyszczenia monitorów LCD/TFT, 
antystatyczna, bakteriobójcza, doskonale usuwa 
tłuste plamy i zabrudzenia, 
czyści powierzchnie z kurzu, nikotyny, tłuszczów i 
innych typowych zabrudzeń, nie pozostawia smug, 
pojemność ok.  100ml 

sztuk 30   

  

173 

Płyn do czyszczenia ekranów i monitorów, 
skutecznie czyści powierzchnie szklane, filtry 
monitorowe, monitory komputerowe, ekrany 
komputerów przenośnych, szyby skanerów, ekrany 
notesów PDA i inne szklane powierzchnie, nie 
zawiera alkoholu, nie pozostawia smug i posiada 
właściwości antystatyczne, pojemność ok. 250ml 

sztuk 20   

  

174 

Płyn i ściereczki do czyszczenia ekranu, 
przeznaczone do czyszczenia powierzchni szklanych 
monitorów komputerowych, filtrów, pojemnik o 
objętości ok. 120 ml z atomizerem ułatwiającym 
dozowanie płynu czyszczącego, antystatyczny, w 
zestawie co najmniej 20 szt. ściereczek o 
podwyższonej chłonności 

kpl. 40   

  

175 Podkładka gumowa do stempli metalowych A5 sztuk 4     



176 

Podkładka pod mysz i nadgarstek żelowa, kształt 
podkładki uzależniony od siły nacisku ręki i ciepła 
ciała zapewniając pełny komfort pracy, zatrzymuje 
ciepło ciała i usprawnia krążenie, utrzymuje 
nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy 
przy komputerze, zapewnia doskonałą jakość 
odwzorowania ruchu myszki zarówno kulkowej, jak 
i optycznej, antypoślizgowa podstawa 

sztuk 

 
 

50   

  

177 

Podkładka pod nadgarstek, ergonomiczna 
podkładka żelowa pomaga utrzymać nadgarstek w 
prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy 
komputerze i zapobiega bólom nadgarstka, różne 
kolory (w tym zielony)  

sztuk 20   

  

178 
Poduszki do stempli metalowych, wykonana z 
tworzywa wysokiej jakości i wytrzymałości, średnica 
9 cm 

sztuk 1   
  

179 
Poduszki do stempli metalowych, wykonana z 
tworzywa wysokiej jakości i wytrzymałości, średnica 
14 cm 

sztuk 3   
  

180 

Pojemnik na czasopisma, plastik lub akryl, stabilny, 
mieszczący format A4, możliwość ustawienia w 
pozycji stojącej po dłuższym i krótszym boku, 
pojemność wewnętrzna co najmniej 65mm 

sztuk 30   

  

181 

Pojemnik na dokumenty, ścięty, kartonowy, 
wykonany z twardej tektury falistej, na dokumenty 
formatu A4, z możliwością ustawienia w pozycji 
stojącej po dłuższym i krótszym boku, otwór 
ułatwiający wyjmowanie pojemnika,  pojemność 
wewnętrzna co najmniej 65mm 

sztuk 25   

  

182 

Pojemnik na dokumenty, składany, wykonany z 
PCV, na dokumenty formaty A4, wyposażony w 
dwustronną wymienną etykietę opisową na 
grzbiecie, otwór na palec umożliwiający łatwe 
zdejmowanie pojemnika z półki, szerokość grzbietu 
10-11cm   

sztuk 50   

  

183 
Pojemnik na długopisy, pisaki, nożyczki, plastik lub 
akryl, różne kolory, średnica ok. 8mm sztuk 15     

184 

Pojemnik na spinacze, plastik lub akryl, górna 
powierzchnia z magnesem ułatwiającym 
wyjmowanie spinaczy, duża pojemność - co 
najmniej 100 spinaczy 

sztuk 15   

  



185 

Przekładki kartonowe A4, z grubego, białego 
kartonu 170g/m2 numeryczne (1-12) specjalnie 
wzmocnione kolorowe indeksy, wzmocniony, 
perforowany pasek na karcie informacyjno – 
opisowej, muliperforowane - pasują do każdego 
segregatora, z kartą informacyjno opisową 

opakowań 10   

  

186 

Przekładki kartonowe A4, z mocnego kartonu 
160g/m2,  specjalnie wzmocnione kolorowe 
indeksy, wzmocniony, perforowany pasek na karcie 
informacyjno – opisowej, muliperforowane - pasują 
do każdego segregatora, z kartą informacyjno 
opisową, op./10 kart 

opakowań 20   

  

187 

Przekładki kartonowe A4, z grubego, białego 
kartonu 170g/m2 alfabetyczne (A-Z) specjalnie 
wzmocnione kolorowe indeksy, wzmocniony, 
perforowany pasek na karcie informacyjno – 
opisowej, muliperforowane - pasują do każdego 
segregatora, z kartą informacyjno opisową 

opakowań 10   

  

188 

Przekładki plastikowe A4 numeryczne (1-12), 
wykonane z kolorowego, mocnego i elastycznego 
plastiku, indeks z nadrukiem w kolorze strony, 
uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki 
w każdym segregatorze 

opakowań 10   

  

189 

Przekładki plastikowe A4, wykonane z kolorowego, 
mocnego i elastycznego plastiku, indeks z 
nadrukiem w kolorze strony, uniwersalna perforacja 
pozwala używać przekładki w każdym segregatorze, 
op./10 kart 

opakowań 40   

  

190 

Przekładki kolorowe A4 MAXI, szersze od 
standardowych, umożliwiają czytelną segregację 
dokumentów archiwizowanych w koszulkach, 
wykonane z ekologicznego polipropylenu (PP), w 
komplecie ze stroną tytułową na opisy, 
europerforacja strony tytułowej wzmocniona taśmą 
która zapobiega wyrwaniu przekładek z 
segregatora, uniwersalna perforacja pozwala 
używać przekładki w każdym segregatorze, op./12 
kart 

opakowań 20   

  



191 

Przekładki plastikowe A4 alfabetyczne (A-Z), 
wykonane z kolorowego, mocnego i elastycznego 
plastiku, indeks z nadrukiem w kolorze strony, 
uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki 
w każdym segregatorze 

opakowań 20   

  

192 
Przekładki do segregatora, wykonane z kolorowego 
kartonu, wymiar: 240x105mm, op./100szt opakowań 250     

193 
Przybornik na biurko, plastik lub akryl odporny na 
pęknięcia, przegródki różnej wielkości - 
na spinacze, pinezki, karteczki, długopisy 

sztuk 25   
  

194 

Pudełko CD/DVD czarne, przeźroczysta góra-środek 
-tray- czarny, pojemność- 1 płyta, możliwość 
umeszczenia poligrafii w formie wkłądki na okładce, 
grubość ok. 5,2mm, wysoka jakość i duża 
odporność  

sztuk 

 
 

10   

  

195 
Rolki kasowe (offsetowe), produkowane z białego, 
bezdrzewnego i bezpyłowego papieru offsetowego, 
rodzaj 57x30 op./10szt 

opakowań 10   
  

196 
Rozszywacz uniwersalny, metalowy, obudowa z 
trwałego tworzywa, do wszystkich rodzajów 
zszywek 

sztuk 80   
  

197 

Segregator 35mm z dwoma kółkami (25mm),  na 
dokumenty formatu A4, oklejony na zewnątrz i 
wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, 
chroni przed zabrudzeniami i wykrzywieniami 
okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, różne 
kolory  

sztuk 35   

  

198 

Segregator 35mm z czterema kółkami (25mm), na 
dokumenty formatu A4, oklejony na zewnątrz i 
wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, 
chroni przed zabrudzeniami i wykrzywieniami 
okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, różne 
kolory 

sztuk 30   

  

199 

Segregator 75mm z mechanizmem dźwigniowym, 
dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, różne 
kolory, na dokumenty formatu A5, wykonany z 
tektury o grubości 2,1 mm dwustronnie pokrytej 
ekologiczną folią polipropylenową o strukturze 
płótna (100 mic), dwustronna wymienna etykieta 
na grzbiecie, na grzbiecie wzmocniony otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce, 

sztuk 50   

  



wyposażony w dolną listwę wzmacniającą 

200 

Segregator 50mm, z mechanizmem dźwigniowym, 
dźwignia wysokiej jakości z ergonomicznym 
dociskiem, na dokumenty formatu A4, wykonany z 
grubego kartonu, okleina z ekologicznej poliolefiny, 
dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, na 
grzbiecie wzmocniony otwór na palec, dwa otwory 
na przedniej okładce, wyposażony w dolną listwę 
wzmacniającą, dostępny w co najmniej 12 różnych 
kolorach 

sztuk 700   

  

201 

Segregator 70 lub 75mm, z mechanizmem 
dźwigniowym, dźwignia wysokiej jakości z 
ergonomicznym dociskiem, na dokumenty formatu 
A4, wykonany z grubego kartonu, okleina z 
ekologicznej poliolefiny, dwustronna wymienna 
etykieta na grzbiecie, na grzbiecie wzmocniony 
otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce, 
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, dostępny 
w co najmniej 12 różnych kolorach 

sztuk 650   

  

202 

Segregator 75mm, z mechanizmem dźwigniowym, 
dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, różne 
kolory, na dokumenty formatu A4, wykonany z 
tektury o grubości 2,1 mm dwustronnie pokrytej 
ekologiczną folią polipropylenową o strukturze 
płótna (100 mic), dwustronna wymienna etykieta 
na grzbiecie, na grzbiecie wzmocniony otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce, 
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą 

sztuk 1200   

  

203 

Segregator 80 mm, z mechanizmem dźwigniowym, 
dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, różne 
kolory, na dokumenty formatu A4, wykonany z 
tektury o grubości 2,1 mm dwustronnie pokrytej 
ekologiczną folią polipropylenową o strukturze 
płótna (100 mic), dwustronna wymienna etykieta 
na grzbiecie, na grzbiecie wzmocniony otwór na 
palec, dwa otwory na przedniej okładce, 
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą 

sztuk 1200   

  



204 

Segregator 35mm, z dwoma kółkami, różne kolory, 
na dokumenty formatu A5, oklejony na zewnątrz i 
wewnątrz poliolefiną, która chroni przed 
zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, 
dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie 

sztuk 20   

  

205 
Skoroszyt kartonowy biały zwykły,  na dokumenty 
formatu A4, wykonany z kartonu 280 g/m2 sztuk 500     

206 
Skoroszyt kartonowy biały oczkowy, na dokumenty 
formatu A4, wykonany z kartonu 280 g/m2 sztuk 400     

207 
Skoroszyt kartonowy biały oczkowy, formatu 1/2 
A4, wykonany z kartonu 280 g/m2 sztuk 100     

208 

Skoroszyt plastikowy miękki, wykonany z folii PP, 
do przechowywania dokumentów w formacie A4, 
skoroszyt z wąsem metalowym, biały wyciągany 
pasek pozwalający opisać zawartość skoroszytu, 
różne kolory tylnej okładki, przeźroczysta przednia 
okładka 

sztuk 250   

  

209 

Skoroszyt plastikowy sztywny, wykonany z 
mocnego i sztywnego PCV, do przechowywania 
dokumentów w formacie A4, skoroszyt z wąsem 
metalowym, biały wyciągany pasek pozwalający 
opisać zawartość skoroszytu, różne kolory tylnej 
okładki, przeźroczysta przednia okładka 

sztuk 850   

  

210 

Skoroszyt plastikowy sztywny zawieszany do 
segregatora, wykonany z mocnego i sztywnego 
PCV, do przechowywania dokumentów w formacie 
A4, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do 
opisów, boczna perforacja, różne kolory tylnej 
okładki, przeźroczysta przednia okładka  

sztuk 2600   

  

211 

Skoroszyt zaciskowy, wykonany z polipropylenu, 
umożliwiający przechowywanie dokumentów A4 bez 
potrzeby dziurkowania, pojemność co najmniej 25 
kartek, różne kolory tylnej okładki, przeźroczysta 
przednia okładka  

sztuk 130   

  

212 

Skoroszyt zaciskowy, wykonany z twardej 
elastycznej folii (przód i tył) umożliwiający 
przechowywanie dokumentów A4, posiada obrotowy 
zacisk 

sztuk 60   

  



213 

Skorowidz A4/96kart. twarda oprawa 
introligatorska, wykończenie okładki błyszczące, 
szyte kartki, liniatura: kratka, wzmocnione grzbiety 
okładki, indeksy tłoczone od A-Z, różne kolory 

sztuk 20   

  

214 

Skorowidz A4/192 kart. twarda oprawa 
introligatorska, wykończenie okładki błyszczące, 
szyte kartki, liniatura: kratka, wzmocnione grzbiety 
okładki, indeksy tłoczone od A-Z, różne kolory 

sztuk 10   

  

215 

Skorowidz 2/3 A4 96kart., twarda oprawa 
introligatorska, wykończenie okładki błyszczące, 
szyte kartki, liniatura: kratka, wzmocnione grzbiety 
okładki, indeksy tłoczone od A-Z, różne kolory 

sztuk 10   

  

216 
Skorowidz A5/96kart., indeksy tłoczone od A-Z, 
twarda oprawa, szyte kartki sztuk 3     

217 
Spinacze krzyżowe 41mm, średnie plikowe, 
potrójnie galwanizowane, op./50szt opakowań 20     

218 
Spinacze krzyżowe 70mm, duże plikowe, potrójnie 
galwanizowane, op./12szt opakowań 20     

219 

Spinacze metalowe okrągłe R28, wysoka jakoś 
dzięki potrójnemu procesowi galwanizowania, z 
wygiętymi noskami ułatwiającymi spinanie 
dokumentów, op./100szt 

opakowań 120   

  

220 

Spinacze metalowe okrągłe R33, wysoka jakoś 
dzięki potrójnemu procesowi galwanizowania, z 
wygiętymi noskami ułatwiającymi spinanie 
dokumentów, op./100szt 

opakowań 50   

  

221 

Spinacze metalowe okrągłe R50, wysoka jakoś 
dzięki potrójnemu procesowi galwanizowania, z 
wygiętymi noskami ułatwiającymi spinanie 
dokumentów, op./100szt 

opakowań 40   

  

222 

Spinacze trójkątne T-25, wysoka jakoś dzięki 
potrójnemu procesowi niklowania, z wygiętymi 
noskami ułatwiającymi spinanie dokumentów, 
op./100szt 

opakowań 50   

  

223 

Spinacze trójkątne T-28, wysoka jakoś dzięki 
potrójnemu procesowi niklowania, z wygiętymi 
noskami ułatwiającymi spinanie dokumentów, 
op./100szt 

opakowań 15   

  

224 
Spinacze trójkątne T-31, wysoka jakoś dzięki 
potrójnemu procesowi niklowania, z wygiętymi opakowań 15     



noskami ułatwiającymi spinanie dokumentów, 
op./100szt 

225 

Spinacze 28 mm, wysoka jakoś dzięki potrójnemu 
procesowi niklowania, z wygiętymi noskami 
ułatwiającymi spinanie dokumentów, różnokolorowe 
w kubku, op./150szt 

opakowań 50   

  

226 

Spinacze 28mm wysoka jakoś dzięki potrójnemu 
procesowi niklowania, z wygiętymi noskami 
ułatwiającymi spinanie dokumentów, różnokolorowe 
w woreczku, op./500szt 

opakowań 20   

  

227 
Spinacze biurowe w kubku miedziane 25mm, 
op./300szt opakowań 30     

228 
Spinacze biurowe, okrągłe miedziane, 26-28 mm, 
wysokiej jakości, w pudełku plastikowym op./50szt opakowań 30     

229 Sznurek bawełniany bielony ok. 2,5 dag sztuk 15     
230 Sznurek konopny ok. 6 dag sztuk 2     
231 Sznurek pakowy jutowy ok. 5 dag sztuk 10     
232 Sznurek pakowy jutowy ok. 10 dag sztuk 20     

233 

Szuflada na dokumenty, wykonana z wysokiej 
jakości polistyrenu lub plastiku, może być użyta 
indywidualnie lub łączona, wyższe ścianki boczne 
zwiększające pojemność szuflady, wyprofilowany i 
wycięty przód ułatwiający wkładanie i wyjmowanie 
dokumentów, stabilne łączenie pomiędzy 
szufladami, różne kolory, wymiary ok. 
250x60x345mm (szer. wys. gł.)  

sztuk 180   

  

234 

Spray do czyszczenia ekranów monitorów TFT/LCD, 
wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, laptopów, 
skanerów, powierzchni szklanych wrażliwych na 
uszkodzenia, nie zawiera alkoholu, antystatyczny, 
nie pozostawia smug 

sztuk 15   

  

235 

Ściereczki do czyszczenia ekranów, do delikatnych 
powierzchni - monitorów LCD, laptopów, skanerów, 
wyświetlaczy PDA, kineskopów telewizyjnych i 
klasycznych monitorów, skutecznie usuwające 
plamy i zabrudzenia różnego rodzaju, nie 
zawierające alkoholu, antystatyczne, op./100szt 

opakowań 40   

  



236 

Ściereczki czyszczące do powierzchni plastikowych,  
skutecznie czyszczą powierzchnie plastikowe, 
metalowe i laminatowe włączając klawiatury, 
drukarki i pulpity, nasączone preparatem 
antystatycznym op./100szt 

opakowań 25   

  

237 
Tablica korkowa w ramce drewnianej, sosnowej, 
możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie, 
zestaw do montażu w komplecie, wymiary 60x80cm 

sztuk 5   
  

238 

Taśma klejąca biurowa przezroczysta ok. 
18mmx30m, idealnie przezroczysta taśma klejąca 
wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym 
klejem akrylowym 

sztuk 250   

  

239 

Taśma klejąca z podajnikiem, wymiary taśmy: ok. 
19mm x 7,5m, krystalicznie przezroczysta taśma 
klejąca, wytrzymała i silnie klejąca, łatwo odrywa 
się z rolki, podajnik taśmy wyposażony w metalowy 
nożyk, pozwalający na łatwe odcinanie taśmy, nie 
zostawia smug na fotokopiach i nie żółknie z 
upływem czasu 

sztuk 160   

  

240 

Taśma dwustronna biała ok. 38mmx10m, pokryta 
jest obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym i 
dodatkowo zabezpieczona warstwą papieru, taśma 
o uniwersalnym zastosowaniu 

sztuk 30   

  

241 

Taśma dwustronna biała ok. 50mmx10m, pokryta 
jest obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym i 
dodatkowo zabezpieczona warstwą papieru, taśma 
o uniwersalnym zastosowaniu 

sztuk 40   

  

242 

Taśma dwustronnie klejąca ok. 12mmx6,3m, 
cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, 
folii, klisz, może być stosowana do wklejania zdjęć, 
na dyspenserze 

sztuk 60   

  

243 

Taśma pakowa ok. 48mm x 50m, jednostronnie 
klejąca taśma przeznaczona do zaklejania kartonów 
i paczek, ekonomiczna o bardzo dobrych 
właściwościach klejących 

sztuk 150   

  



244 

Taśma do drukarki o wymiarach 12mm x 7m Black-
White, przykleja się praktycznie do wszystkich 
czystych powierzchni takich jak : plastik, papier, 
metal, drewno czy szkło, posiada łatwo usuwalną 
przekładkę, która umożliwia szybkie i proste 
naklejanie, wystarczy zgiąć w środku i odkleić, 
taśme można łatwo usunąć , gdy zajdzie taka 
potrzeba i nie pozostawia śladów po kleju, taśma 
wytrzymuje pod działaniem wody, olejów lub 
łagodnych rozpuszczalników, odporna na działanie 
promieni UV, nie blaknie oraz nie łuszczy się , klej 
na taśmie nie traci swoich właściwości w 
temperaturze od ok. -18 do + 90 stopni Celsjusza 

sztuk 10   

  

245 

Teczka do podpisu, na dokumenty o formacie A4, 
okładki z twardego kartonu pokrytego folią PP, na 
przedniej okładce otwierane okienko do opisu 
zawartości teczki, każda przegródka posiada co 
najmniej 2 otwory do podglądu zawartości, 
rozciągliwy grzbiet - 20 przegródek  

sztuk 50   

  

246 

Teczka do przenoszenia dokumentów A3, wykonana 
z tworzywa sztucznego zabezpieczającego 
zawartość przed zamoczeniem, mechanizm 
zamykający zabezpieczający zawartość przed 
wysypaniem, teczka z rączką oraz paskiem, 
rozmiar: 435 x 315 x 30 mm, kolory: czarny, 
niebieski 

sztuk 2   

  

247 

Teczka na zatrzask z rączką, na dokumenty formatu 
A4, wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 
2mm, pokryta ekologiczną folią polipropylenową 
(100mic), mechanizm zamykający zabezpieczający 
zawartość przed wysypaniem, rączka z tworzywa, 
łączona na nity, wymiary: 320x250x40 mm, kolory: 
czarny, niebieski, czerwony, zielony  

sztuk 30   

  

248 

Teczka wiązana kartonowa biała, na dokumenty 
formatu A4, z kartonu 350g/m2, posiada trzy 
wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty 
przed wypadnięciem, teczka jest wyposażona w 
tasiemki 

sztuk 8000   

  

249 
Teczka wiązana kartonowa biała, na dokumenty 
formatu A3, z kartonu 350g/m2, posiada trzy 
wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty 

sztuk 15   
  



przed wypadnięciem, teczka jest wyposażona w 
tasiemki 

250 

Teczka z gumką na hak kartonowa biała, na 
dokumenty formatu A4, z kartonu 350g/m2, 
posiada trzy klapki zabezpieczające dokumenty 
przed wypadnięciem 

sztuk 180   

  

251 

Teczka skrzydełkowa na rzep, na dokumenty A4, 
wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 2 
mm, pokryta ekologiczną folią polipropylenową 
(100 mic.), zamykana na rzepy, łączona na nity, 
wymiary: 320x245x40 mm, kolory: czarny, 
niebieski, czerwony, zielony  

sztuk 40   

  

252 

Teczka z gumką, wykonana z kartonu o gramaturze 
ok 400 g/m2, gładka, na dokumenty w formacie A4, 
gumka narożna chroni zawartość przed 
wysunięciem, 3 wewnętrzne skrzydła, rozmiar ok: 
232 x 320 mm, kolory: czarny, niebieski, czerwony, 
zielony  

sztuk 420   

  

253 

Teczka lakierowana z gumką, wykonana z kartonu o 
gramaturze 300 g/m2, gładka, lakierowana, na 
dokumenty w formacie A4, 3 wewnętrzne skrzydła, 
gumka chroniąca zawartość przed wysunięciem, 
rozmiar: 232 x 320 mm, kolory: czarny, niebieski, 
czerwony, zielony  

sztuk 500   

  

254 
Teczka kopertowa przezroczysta zapinana na nap, 
wykonana z folii transparentnej, na dokumenty w 
formacie A4, kolor niebieski lub przezroczysty 

sztuk 80   
  

255 

Teczka kopertowa przezroczysta zapinana na nap, 
wykonana z folii transparentnej, na dokumenty w 
formacie A4, wyposażona w boczną perforację 
umożliwiającą wpięcie do segregatora, kolor 
niebieski lub przezroczysty 

sztuk 40   

  

256 

Teczka skrzydełkowa z gumką, na dokumenty A4, 
wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 2 
mm, pokryta ekologiczną folią polipropylenową 
(100 mic.), 3 wewnętrzne skrzydła, zamykana 
gumką chroniącą zawartość przed wysunięciem , 
łączona na nity, wymiary ok: 320x245x40 mm, 
kolory: czarna, niebieska, czerwona, zielona 

sztuk 50   

  



257 

Teczka z preszpanu powlekanego woskiem o 
gramaturze 390g/m2, A4, rozmiar 235x319 mm, 3 
skrzydła wewnętrzne zamykane gumką chroniącą 
zawartość przed wysunięciem, płaskie gumki 
dociskające w kolorze teczki, kolor produktu: żółty, 
pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony 

sztuk 430   

  

258 

Teczka z kartonu bezkwasowego o gramaturze 900 
g/m2, sztywny karton o grubość 1mm zabezpiecza 
przechowywane materiały przed uszkodzeniem, 
wiązana, wymiary: 320 x 250 x 50 mm 

sztuk 8000   

  

259 

Teczka z gumką PP do przenoszenia i 
archiwizowania dokumentów w formacie A4, 
produkt wykonany z polipropylenu, posiada zapięcie 
na gumkę, teczka 15mm mieści do 150 kartek, 
kolory: czarna, niebieska 

sztuk 30   

  

260 

Teczka z gumką PP do przenoszenia i 
archiwizowania dokumentów w formacie A4, 
produkt wykonany z polipropylenu, posiada 
zapięcie, teczka 40mm mieści do 350 kartek, 
kolory: czarna, niebieska 

sztuk 20   

  

261 

Temperówka biurowa z pojemnikiem, pojedyncza, 
wyposażona w plastikowy pojemnik, wykonana z 
czystego polistyrenu, posiada stalowe ostrze 
mocowane wkrętem, różne kolory 

sztuk 60   

  

262 

Temperówka metalowa kostka pojedyncza, 
niezawodna, trwała temperówka wykonana ze 
specjalnego stopu magnezu, ze stalowym ostrzem 
mocowanym wkrętem, rowkowane wgłębienia w 
korpusie ułatwiają trzymanie 

sztuk 40   

  

263 

Temperówka metalowa kostka podwójna, 
niezawodna, trwała temperówka podwójna 
wykonana ze specjalnego stopu magnezu ze 
stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, 
przeznaczona do temperowania standardowych i 
dużych ołówków 

sztuk 40   

  

264 

Tusz do stempli gumowych, pojemność ok. 25ml, 
uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i 
samotuszujących z gumową i polimerową płytką 
stemplującą, buteleczka z końcówką ułatwiającą 
nasączanie poduszek oraz nakrętką w kolorze 
tuszu, daje wyraźne i kontrastowe odbicie, kolory 

sztuk 130   

  



tuszu: czerwony (odcień cynobru), niebieski 

265 

Tusz do stempli metalowych, pojemność ok. 25 ml, 
tusz olejowy do stempli z metalową płytką 
stemplującą, trwały i odporny na działanie światła, 
buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączanie 
poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu, daje 
wyraźne i kontrastowe odbicie, kolor tuszu 
czerwony (odcień cynobru), niebieski 

sztuk 15   

  

266 

Wąsy do skoroszytu, op./25szt., różne kolory, paski 
skoroszytowe z metalowymi wąsami i listewką 
dociskową, umożliwiają spinanie luźnych kartek i 
dokumentów 

opakowań 170   

  

267 

Wizytownik na 96 wizytówek formatu 57 x 90 mm, 
wewnątrz 12 koszulek, każda mieści po 8 
wizytówek, wizytówki można wkładać z obu stron, 
wykonany z licowanej folii, kolor okładki : czarny 
lub granatowy 

sztuk 5   

  

268 
Wkład do długopisu automatycznego, niebieski, 
pasujący do wymienionego wyżej (pasuje do poz. 
12) 

sztuk 100   
  

269 
Wkład do długopisu żelowego, 3 podstawowe 
kolory, pasujący do wymienionego wyżej (pasuje do 
poz. 14) 

sztuk 100   
  

270 

Wkład do długopisu, długość linii pisania 1700m, 
grubość linii pisania 0,27mm, końcówka 0,7 mm, 
wykonana z niklowanego srebra, tusz olejowy, 
kulka z węglika wolframu, dostępne kolory wkładu: 
czarny, czerwony, zielony, fioletowy, różowy 

sztuk 40   

  

271 

Wkład do długopisu , końcówka o grubosci 0,7 mm 
wykonana z niklowanego srebra, kulka podająca 
tusz z węglika wolframu, grubość linii pisania 
0,27,dostępne kolory wkładu: czarny, czerwony, 
zielony, fioletowy, różowy 

sztuk 30   

  

272 

Wkład do długopisu , wkład żelowy, kulka z węglika 
wolframu, pisze do ostatniej kropli w intensywnych i 
nie blaknących kolorach, zapewnia niezmierną 
miekkość i płynność pisania 0,32 mm, długość linii 
1000m, dostępne 4 kolory wkładu 

sztuk 20   

  



273 

Wkład do długopisu, wkład żelowy do długopisów z 
mechanizmem chowania wkładu, linia pisania 0,32 
mm, długość linii 1200 m, doskonale nadaje się do 
opisywania faktur, dostępne 4 kolory wkładu 

sztuk 40   

  

274 
Wkład do długopisu , wkład żelowy, linia pisania 
0,32 mm, długość linii 1000m, dostępne 4 kolory sztuk 10     

275 

Wkład do długopisu, wkład olejowy, wodoodporny, 
nieblaknący tusz, który wypisuje się do końca, 
średnica końcówki 0,21 mm, długość linii pisania 
1100m, dostępne 4 kolory wkładu 

sztuk 5   

  

276 

Wkład do długopisu, wkład na bazie oleju, 
końcówka ze stali nierdzewnej, kulka 0,5mm, 
grubość linii pisania 0,2mm, dostępne kolory 
wkładu: czarny, niebieski 

sztuk 50   

  

277 
Wkład do korektora w taśmie, pasujący do 
wymienionego wyżej, szerokość 4,2mm, długość co 
najmniej 10m (pasuje do poz. 101) 

sztuk 40   
  

278 
Wkład do pióra kulkowego wymazywalnego, 
dostępne 6 kolorów wkładu (pasuje do poz. 168) sztuk 500     

279 

Wkład metalowy do długopisu z poz. 22, wkład 
wielkopojemny, tusz dokumentalny odporny na 
działanie światła i wody, średnica kulki wkładu 
0,8mm, szerokość linii pisania 0,5-0,7mm, długość 
linii pisania 3500m, końcówka wkładu wykonana z 
mosiądzu wysokoniklowego, wyposażona w kulkę z 
węglika wolframu 

sztuk 80   

  

280 

Zakładki indeksujące foliowe, do zaznaczania stron 
w dokumentach lub zaznaczania fragmentów 
tekstu, przezroczyste, nie zakrywają tekstu, można 
na nich pisać, można je wielokrotnie przyklejać i 
odklejać bez niszczenia dokumentów, w 
opakowaniu co najmniej 120szt. różne kolory, 
wymiary zakładek co najmniej ok. 12x43mm 

opakowań 180   

  

281 

Zakładki indeksujące foliowe, neon, z możliwością 
zapisu, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać 
bez niszczenia dokumentów, fluorescencyjne 
kolory, wymiary zakładek co najmniej ok. 
12x43mm, ilość fiszek: 5x25 sztuk 

opakowań 280   

  



282 

Zakładki indeksujące papierowe, do zaznaczania 
stron i fragmentów tekstu, można je wielokrotnie 
przyklejać i odklejać, nie niszcząc powierzchni, nie 
pozostawiają śladów kleju, różne kolory, wymiary 
zakładek co najmniej 20x50mm, opakowanie co 
najmniej 200szt 

opakowań 130   

  

283 

Zakładki indeksujące papierowe, małych rozmiarów, 
do zaznaczania stron i fragmentów tekstu, można je 
wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie niszcząc 
powierzchni, nie pozostawiają śladów kleju, różne 
kolory, wymiary zakładek co najmniej 12x45mm, 
opakowanie co najmniej 150szt 

opakowań 80   

  

284 

Zakładki indeksujące, silne, do zaznaczania stron w 
dokumentach, segregowania, można je wielokrotnie 
przyklejać i odklejać, nie uszkadzając powierzchni, 
są grubsze i mocniejsze, dzięki czemu nie zaginają 
się i można je dłużej użytkować, rozmiar ok. 25x38 
mm, 3 kolory w blistrze po ok. 22szt 

opakowań 80   

  

285 

Zakreślacz op./ 4 kolory, do pisania po papierze, 
kserokopiach, faksie,  nieblaknący i szybkoschnący 
atrament pigmentowy na bazie wody gwarantuje 
jaskrawe i żywe kolory, nie rozmazuje wydruków 
atramentowych podczas zakreślania, ścięta 
końcówka chroniona klipsem, grubość linii pisania 
pisania ok. 1-5 mm, 4 fluorescencyjne kolory w etui 

opakowań 160   

  

286 

Zakreślacz różne kolory, fluorescencyjny, do pisania 
po papierze, kserokopiach, faksie,  nieblaknący i 
szybkoschnący atrament pigmentowy na bazie 
wody gwarantuje jaskrawe i żywe kolory, nie 
rozmazuje wydruków atramentowych podczas 
zakreślania, ścięta końcówka chroniona klipsem, 
grubość linii pisania od ok. 1 do 5 mm 

sztuk 170   

  

287 
Zeszyt A5/16 kratka, okładka kreda mat. 160g, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
wzory okładki 

sztuk 5   
  

288 
Zeszyt A5/32 kratka, okładka kreda mat.,160g, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
wzory okładki 

sztuk 20   
  

289 
Zeszyt A5/60 kratka, okładka kreda mat.,160g, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
wzory okładki 

sztuk 300   
  



290 
Zeszyt A5/80 kratka, okładka kreda mat.,160g, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
wzory okładki 

sztuk 20   
  

291 
Zeszyt A4/60 kratka, okładka kreda mat.,160g, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
wzory okładki 

sztuk 20   
  

292 
Zeszyt A4/80 kratka, okładka kreda mat.,160g, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
wzory okładki 

sztuk 10   
  

293 

Zeszyt A4/96 kratka, twarda oprawa 
introligatorska, wykończenie okładki błyszczące, 
szyte, wytrzymałe, papier o gramaturze co najmniej 
70g/m2, różne wzory okładki 

sztuk 30   

  

294 

Zeszyt A4/192 kratka, twarda oprawa 
introligatorska, wykończenie okładki błyszczące, 
szyte, wytrzymałe, papier o gramaturze co najmniej 
70g/m2, różne wzory okładki 

sztuk 15   

  

295 

Zeszyt A5/96 kratka, twarda oprawa 
introligatorska, wykończenie okładki błyszczące, 
szyte, wytrzymałe, papier o gramaturze co najmniej 
70g/m2, różne wzory okładki 

sztuk 30   

  

296 

Zeszyt A5/192 kratka, twarda oprawa 
introligatorska, wykończenie okładki błyszczące, 
papier o gramaturze co najmniej 70g/m2, różne 
wzory okładki 

sztuk 10   

  

297 

Zszywacz do 20 kartek, części mechaniczne z 
metalu, na zszywki 24/6, 26/6, dwa sposoby 
zagięcia zszywek, głębokość zszywania co najmniej 
50mm, duża pojemność magazynka, ergonomiczny 
i wytrzymały 

sztuk 15   

  

298 

Zszywacz do 30 kartek, części mechaniczne z 
metalu, na zszywki 24/6, 26/6, dwa sposoby 
zagięcia zszywek, zszywa ok. 30 kartek, głębokość 
zszywania co najmniej 55mm, duża pojemność 
magazynka, ergonomiczny i wytrzymały 

sztuk 60   

  

299 

Zszywacz nożycowy, solidny, klasyczny zszywacz 
nożycowy wykonany całkowicie ze stali, można go 
rozmontować w celu konserwacji lub naprawy, 
chromowany, zszywa ok. 50 kartek, zszywki 24/6-8 

sztuk 15   

  



300 

Zszywacz mały do ok. 10 kartek, wykonany z 
metalu w plastikowej obudowie, wyposażony w 
rozszywacz, głębokość zszywania ok. 19 mm, różne 
kolory 

sztuk 15   

  

301 
Zszywki 24/6 op./1000szt., zszywki wysokiej 
jakości i twardości, potrójny proces galwanizacji opakowań 280     

302 
Zszywki 24/6 op. 1000szt, miedziane zszywki 
wysokiej jakości i twardości, potrójny proces 
galwanizacji 

opakowań 
 

200 
 

  
  

303 
Zszywki 24/8 op./1000szt., zszywki wysokiej 
jakości i twardości, potrójny proces galwanizacji opakowań 80     

304 

Zszywki 26/6 op./1000szt., wyprodukowane z 
materiałów najwyższej jakości, końcówki zszywek 
są specjalnie zaostrzane, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały pliki, pokryte powłoką antykorozyjną 

opakowań 80   

  

305 

Zszywki 26/8 op./1000szt., wyprodukowane z 
materiałów najwyższej jakości, końcówki zszywek 
są specjalnie zaostrzane, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały pliki, pokryte powłoką antykorozyjną 

opakowań 15   

  

306 

Zszywki 23/6 op./1000szt., wyprodukowane z 
materiałów najwyższej jakości, końcówki zszywek 
są specjalnie zaostrzane, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały pliki, pokryte powłoką antykorozyjną 

opakowań 5   

  

307 

Zszywki 23/8 op./1000szt., wyprodukowane z 
materiałów najwyższej jakości, końcówki zszywek 
są specjalnie zaostrzane, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały pliki, pokryte powłoką antykorozyjną 

opakowań 5   

  

308 

Zszywki 23/10 op./1000szt., wyprodukowane z 
materiałów najwyższej jakości, końcówki zszywek 
są specjalnie zaostrzane, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały pliki, pokryte powłoką antykorozyjną 

opakowań 3   

  

309 

Zszywki 23/13 op./1000szt., wyprodukowane z 
materiałów najwyższej jakości, końcówki zszywek 
są specjalnie zaostrzane, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały pliki, pokryte powłoką antykorozyjną 

opakowań 2   

  

310 
Zszywki Nr 10 (małe), op./1000szt., zszywki 
wysokiej jakości i twardości, potrójny proces 
galwanizacji 

opakowań 60   
  



311 

Zszywki na 120 kartek op./1000szt., zszywki 
specjalistyczne do zszywaczy o dużej 
wytrzymałości, końcówki każdej ze zszywek 
specjalnie zaostrzone, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały zszywany plik 

opakowań 10   

  

312 

Zszywki na 70 kartek op./1000szt., zszywki 
specjalistyczne do zszywaczy o dużej 
wytrzymałości, końcówki każdej ze zszywek 
specjalnie zaostrzone, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały zszywany plik 

opakowań 10   

  

313 

Zszywki na 50 kartek op./1000szt., zszywki 
specjalistyczne do zszywaczy o dużej 
wytrzymałości, końcówki każdej ze zszywek 
specjalnie zaostrzone, by się nie zginały i łatwiej 
przebijały zszywany plik 

opakowań 5   

  

314 
Zwilżacz glicerynowy do palców, nie pozostawia 
tłustych plam na papierze, w zamykanym pudełku o 
pojemności co najmniej 20ml 

sztuk 30   
  

  DRUKI AKCYDENSOWE       

315 
Delegacja, A5, offset, druk zgodny z obowiązującymi 
normami prawnymi, wykonany z surowców najwyższej 
jakości, blok/80kart  

blok 50   
  

316 

Karta drogowa SM 101, A5, druk offsetowy 
dwustronny, druk zgodny z obowiązującymi normami 
prawnymi, wykonany z surowców najwyższej jakości, 
blok/100kart  

blok 15   

  

317 
Kartoteka magazynowa / karta magazynowa, A5, karton 
offsetowy, kpl/80kart 

kompl
et 

50   
  

318 
KP - kasa przyjmie, A6 wielokopia, druk zgodny z 
obowiązującymi normami prawnymi, wykonany z 
surowców najwyższej jakości, blok/80kart 

blok 5   
  

319 
Księga druków ścisłego zarachowania, A4, papier: offset 
80g/m, oprawa książkowa - miękka, blok/40kart blok 2   

  

320 
MM, A5, samokopiujący, druk zgodny z obowiązującymi 
normami prawnymi, wykonany z surowców najwyższej 
jakości, blok/80kart 

blok 2   
  

321 
Nota korygująca, A5, wielokopia, druk zgodny z 
obowiązującymi normami prawnymi, wykonany z 
surowców najwyższej jakości, blok/80kart 

blok 2   
  



 
 
* Należy przenieść łączną wartość  brutto do Formularza Oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                    ……………………………………………………… 
               (miejscowość, data)                 (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                do podejmowania zobowiązań)  

 

322 
Polecenie przelewu/wpłaty A6, samokopiujący, druk 
zgodny z obowiązującymi normami prawnymi, wykonany 
z surowców najwyższej jakości, blok/80kart 

blok 2   
  

323 
RW, Gm121/s, 8 pozycji, samokopiujący, druk zgodny z 
obowiązującymi normami prawnymi, wykonany z 
surowców najwyższej jakości, blok/80kart 

blok 60   
  

324 
Wywieszka magazynowa, A6, karton twardy, dwustronny,  
op./100szt. 

Opako
wa-
nie 

15   
  

325 
Zlecenie na prace w godz. nadliczbowych, A6, offset, 
dwustronny, blok/100 kart blok 5     

326 ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO    

327 STAWKA PODATKU VAT (%)    

328 WARTOŚĆ VAT    

329 ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO ⃰    


