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(ena jednostkowa Wartose 

lIose brutto /zl/ brutto /zl/ 

Nazwa materiatu 
Jednostka 

szacunkow 
/w ,aokr.gleniu do /w,aokr.gleniu 

Lp. 
miary dwoch miejsc po do dwoch miejsc 

a przecinku/ po przecinku/ 
(D x E) 

A B ( D E F 

1 Papier A4 rDine kolory, ryza sao arkuszy ryz 5 

2 Papier ksero mix A4 BOG Poligraf 100ark pastelowe kolory ryz 6 

3 Brystol biaty 70/100 220G 0 wysokim stopniu biatosci, szt. 20 

gramatura 220 g/m2 przeznaczony do rysunku ot6wkiem, 

w'iglem, kredkami, tuszem oraz nadaje si'i do prac 

manualnych. 

4 Brystol zielony 70/100 gramatura 220 g/m2 przeznaczony do szt 4 

rysunku ol6wkiem, w'iglem, kredkami, tuszem oraz nadaje si'i 

do prac manualnych. 

5 Brystol ,6tty 70/100 gramatura 220 g/m2 przeznaczony do szt 4 

rysunku ot6wkiem, w'iglem, kredkami, tuszem oraz nadaje si'i 

do prac manualnych. 

6 Brystol czerwony 70/100 gramatura 220 g/m2 przeznaczony do szt. 4 

rysunku ot6wkiem, w'ig1em, kredkami, tuszem oraz nadaje si'i 

do prac manualnych. 

7 Brystol niebieski 70/100 gramatura 220 g/m2 przeznaczony do szt. 4 

rysunku ot6wkiem, w'ig1em, kredkami, tuszem oraz nadaje si'i 

do prac manualnych. 

B Gqbka do tablic sucho sciera lnych z magnesem sz!. 10 
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9 Marker do tablic sucho scieralnych z plynnym tuszem kalor szt. 50 
czarny okrqg/y MWL5M PENTEL 1500 

10 Marker N850 PENTEL cze rwony permanentny okrqgla szt. 3 
koricowka do uiytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu 

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

mm 

11 Marker N860 PENTEL czerwony permanentny sc i~ta koricowka szt . 3 
do uiytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu oraz szkle 

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

12 Marker N850 PENTEL czarny permanentny sci~ta koricowka do szt. 10 
uiytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu oraz szkle 

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

13 Marker N850 PENTEL niebieski permanentny Sci~ta koricowka szt. 3 
do uiytku na papierze, drewnie, plastiku, metalu oraz szkle 

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

14 Marker N850 zielony permanentny okrqgta koricowka do szt. 3 
uiytku na papierze, drewnie, plastiku, meta lu oraz szkle 

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

15 Marker sucho sciera lny niebieski PENTEL koricowka 0 grubosci szt . 7 
linii pisania 2.8 mm, dtugosc linii pisania 250 m ,szerokosc 

koricowki 6 mm 

16 Marker sucho scieralny zielony PENTEL koricowka 0 grubosci szt. 7 
linii pisa nia 2.8 mm, dlugosc linii pisania 250 m ,szerokosc 

koricowki 6 mm 

17 Marker sucho scieralny pomarariczowy PENTEL koricowka 0 szt . 7 
grubosci linii pisania 2.8 mm, dlugosc linii pisania 250 m 
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,5zerokosc koncowki 6 mm 

18 Marker 5ucho sciera lny czerwony PENTEL koncowka 0 grubosci 5Zt . 7 
linii pi5ania 2.8 mm, dlugosc linii pi5ania 250 m ,5zerokosc 

koncowki 6 mm 

19 Bibula gladka - ze5taw nadaje si~ idealnie do tworzenia roznyeh 5Z!. 10 

witrazy oraz wszelkieh plae plastyeznyeh 

wymiary: 50 x 35 em 

20 Z5zywki 5rebne do z5zywacza typ 24/6 1000 5Zt/Op op 10 

21 Szpi lki 1000 5Z!. do tablic korkowych, tek5tylnych, wielkosc: 6 x 5Zt 20 
19mm 

22 Pinezki metalowe zwykle 50 5zt. 5zt 10 

23 Korektor w tasmie , ergonomiczna obudowa, kontrola zuiycia 5Z!. 5 
tasmy, ruchomy mechanizm zabezpieczajqcy, chroniqcy tasm~ 

prze d u5zkodzeniem, wym. Tasmy 5mmx12mm 

24 . Klej DONAU 25g do klejenia m.in papieru, kartonu, 5Zt. 4 
zdj~c, t ek5tyliow itp. 

25 Klej DONAU 35g do klejenia m.in papieru, kartonu, zdj~c, 5Zt. 3 
tek5tyliow itp. 

26 Ta sma biurowa, idealnie przezroczY5ta, bezbarwna, wykonana 5Zt. 6 
z polipropylenu, pokryta emul5yjnym klejem akrylowym, nie 

zawierajqca rozpu5zczalnikow organicznych, wzmocniona 

powloka tasmy odporna na 5tarzenie , wymiar 2Smmx 10 
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27 Tasma biurowa, idealnie przezroezysta, bezbarwna, wykonana szt. 10 
z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie 

zawierajqea rozpuszezalnik6w organicznych, wzmoeniona 

powtoka tasmy odporna na starzenie , wymiar 12mmx30m 

28 Zszywaez standardowy, eZlisei meehaniczne z metalu, szt . 2 
plastikowe ramili, zszywaez od 20 kartek zszywkami 24/6 

29 Noiyezki biurowe uniwersalne, trwate ostrze ze stali szt. 4 
nierdzewnej, uehwyt wyprofilowany dla prawo i leworlicznyeh 

os6b, wymiar 20,5 em. 

30 Pendrive 5GB szt. 3 

31 Koperta C5, samoklejqea, biata op/50 szt. Op. 3 

32 Koperta C4 samoklejqea z paskiem, biata , op/25 szt. op 3 

33 Koperta C6, samoklejqea, biata op/25 szt. op 3 

34 Magnesy do tablie 20 mm 6 szt . op 4 

35 Koszu lki krystaliezne A4, wykonane z folii PP, szt. 10 
multiperforowane, opakowanie 100sztuk. 

36 Tasma dwustronna polipropylenowa, dwustronnie klejqea, szt. 3 
wysoka przyezepnosc i odpornosc na zrywanie, wymiary 

38x25mm 
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37 Teczka z gumkq, wykonana z mocnego, barwionego i szt. 20 
lakierowanego z jednej strony kartonu 0 gramaturze 400 g/m2, 

zamykana na gumkE;, 3 zakladki chroniqce dokumenty przed 

wypadaniem, na dokumenty formatu A4. 

38 Teczka biala, wykonana z kartonu w kolorze bialym, na szt. 20 
dokumenty formatu A4 0 gramaturze 300g/m2. 

39 Skoroszyt A4 pev zawieszany. Wykonany z mocnego i op 20 
sztywnego pcv, przednia okladka przezroczysta, tylna 

kolorowa . Papierowy, wysuwany pasek opisowy ,zaokrqglone 

rogi, boczna perforacja. Po przeciwnych stronach grzbietu 2 

wyciE;cia ulatwiajqce wysuwanie paska 20szt./op. 

40 Segregator A4 Ekonomiczny,oklejony na zewnqtrz poliolefinq, szt. 10 
w wewnqtrz jasnoszarym papierem. Dwustronna, wymienna 

etykieta na grzbiecie. Na dolnych krawE;dziach metalowe 
okucia. Szerokosc grzbietu 50 mm 

41 Segregator A4 Ekonomiczny, oklejony na zewnqtrz poliolefinq, szt. 10 
w wewnqtrz jasnoszarym papierem. Dwustronna, wymienna 

etykieta na grzbiecie. Na dolnych kraw~dziach metalowe 

okucia. Szerokosc grzbietu 75 mm 

42 Gumka do scierania olowkow i grafitow z kaidego rodzaju szt. 4 
papieru, niebrudzqca 

43 Kreda ko lorowa do tablicy opak. 50 szt. op 3 
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44 Kreda biafa do tablicy opak. 50 szt. Op 

45 Papier ksero A4, 80g/m2, wysoka biafosc, do drukarek ryz 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt. 

46 Papier ksero A3, 80g/m2, wysoka biafosc, do drukarek ryz 

atramentowych, laserowych i kserokopiarek, w ryzach 500 szt 

Rey Copy Paper 

47 Dlugopis niebieski Pentel grubosc kOl1cowki: 0.7 mm szt . 

48 Zestaw dfugopisow Mentel grubosc koricowki: 0.7 mm szt. 

Ko lory: ( czerwony, zielony, czarny) 

49 Of6wek bez gumki, odporny na zfamania, mocne cedrowe szt. 

drewno, twardosc HB. 

50 Temperowka metalowa pojedyncza do klasycznych, szt. 

standardowych ofowkow i kredek 

51 Kartki samoprzylepne wysokiej jakosci nie pozostawiajqce szt. 

slad6w po odklejaniu, bloczek 100 kartek rozm. 75X75 mm 

(roinokolorowe - zestaw 5 kolorow) 
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