
WYKAZ RZECZOWO-ILOSCIOWY - Zesp61 Szk61 w Polesiu Zalqcznik nr lD do zaproszenia 

Cena jednostkowa Wartose 

liose brutto /zl/ brutto /zl! 

Nazwa materialu 
Jednostka /w zaokr~gleniu do /w zaokr~gl eniu 

Lp. 
miary 

szacunkow 
dwoch miejsc po do dwoch miejsc 

a przecinku/ po przecinku/ 
(D x E) 

A B C D E F 

1 Papier ksero A4, 80g/m2, wysoka bialose, do druka rek ryz 100 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt. 

2 Papier ksero A3, 80g/m2, wysoka bialose, do drukarek ryzy 5 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt 

Rey Copy Paper 

3 Teczka z gumkq, wykonana z mocnego, barwionego i szt. 30 

lakierowanego z jednej strony kartonu 0 gramaturze 400 g/m2, 

zamykana na gumkt;, 3 zakladki chroniqce dokumenty przed 

wypadaniem, na dokumenty formatu A4. 

4 Teczka A4 wiqzana, kartonowa, biala, wykonana z tektury 0 szt. 10 

gramaturze 400g/m2 nadrukiem 

5 Blok techniczny ko lorowy A4 szt. 15 

6 Blok techniczny bialy A4 szt. 15 

7 Karteczki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiajqce szt. 8 
slad6w po odklejan iu, bloczek 100 kartek rozm . 75X75 mm 

8 Dlugopis BIC czarny pomarancZQwa obudowa 0 szesciokqtnej szt. 30 

formie, tusz na bazie oleju - wodoodporny i szybkoschnqcy 

konc6wka- 0,7 mm 
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9 Dtugopis BIC czerwony pomarariczowa obudowa 0 szt. 10 

szesciokqtnej formie, tusz na bazie oleju - wodoodporny i 

szybkoschnqcy koric6wka- 0,7 mm 

10 Dtugopis BIC zielony pomarariczowa obudowa 0 szesciokqtnej szt . S 

form ie, tusz na bazie o leju - wodoodporny i szybkoschnqcy 

koric6wka- 0,7 mm 

11 Dtugopis BIC niebieski poma rariczowa obudowa 0 szt 30 
szesciokqtnej form ie, tusz na bazie oleju - wodoodporny i 

szybkoschnqcy koric6wka- 0,7 mm 

12 Marker permanentny PENTEL N860 cza rny permanentny sci~ta szt 3 

koric6wka do uiytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu 

oraz szkle dtugosc linii pisan ia 780 m, szerokosc linii pisania 1,5 

mm 

13 Marker permanent ny 1026-20 koric6wka okrqgta czarny szt 2 

dtugosc linii pisa nia 780 m, szerokosc linii pisania 1,5 mm 

14 Marker permanentny PENTEL N860 koric6wka sci~ty ko lor szt 2 

niebieski permanentny sci~ta ko ric6wka do uiytku na papierze, 

drewnie, plasti ku, meta lu oraz szk le dtugosc linii pisa nia 780 m, 

szerokosc linii pisa nia 1,5 mm 

15 Marker wodoodporny M860 do pisania na wielu powierzchniach: szt 34 
drewno, tkanina, szklo, metal, plastik, ceramika grubosc linii pisania 3-4 

mm 

16 Klej biurowy biaty w sztyfcie, do klejenia papieru, ka rtonu, nie szt 10 i 

zawierajqcy rozpuszcza lnik6w, nie deformujqcy klejonej 

warstwy, opakowanie 20g 
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17 Korektor w tasmie , ergonomiczna obudowa, kontrola zuzycia szt 5 

tasmy, ruchomy mechanizm zabezpieczajqcy, chroniqcy tasmE: 

przed uszkodzeniem, wym. Tasmy Smmx12mm 

18 Koszu lki groszkowe AS, wykona ne z fo lii PP, multiperforowane, op 3 

100 sztuk w opakowan iu . 

19 Pinezki srebrne 100 szt. op 6 

20 Pinezki tablicowe SCHEMAT SO szt. op 3 

21 Szpilki biurowe OFFICE PINS SOg 14mm Op. 6 

22 Szpilki srebrne SOg 28 mm Op. 6 

23 Zszywki srebne do zszywacza typ 24/6 1000 szt/op Op. 8 

24 Ol6wek bez gumki, odporny na zlamania, mocne cedrowe szt 20 

drewno, twardosc HB. 

25 Koperta C4 samoklejqca z paskiem, biala , op /25 szt. op 1 

26 Koperta CS, samok lejqca, biala op/2S szt. op 1 

27 Gumka do scierania ol6wk6w i grafit6w z kazdego rodzaju szt 10 

papieru, niebrudzqca 

28 Spinacze biurowe okrqgle, ga lwanizowane, wygiE:te noski,SO op 1 

m m 100szt/o p 

29 Skoroszyt A4 PCV zawieszany. Wykonany z mocnego i op 3 

sztywnego PCV, przednia okladka przezroczysta, tylna 

kolorowa. Papierowy, wysuwany pasek opisowy ,zaokrqglone 

rogi, boczna perforacja. Po przeciwnych stronach grzbietu 2 
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wyc i~c i a ulatwiajqce wysuwanie paska 20szt./Op. 

30 Znaczek pocztowy szt 200 

31 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz poliolefinq, szt 30 

w wewnqtrz jasnoszarym papierem. Dwustronna, wymienna 

etykieta na grzbiecie. Na do lnych kraw~dziach meta lowe 

okucia. Szerokosc grzbietu 75 mm 
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