
Szczegółowy opis zamówienia 

NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 Karczew 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, tonerów dla jednostek organizacyjnych 

Gminy Karczew. 

Rodzaj zamówienia: dostawy. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych  i piśmienniczych, fabrycznie nowych tonerów do telefaksów, 

kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Gminy Karczew wymienionych w pkt 6.  

2. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, 

nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, 

symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.  
3. Artykuły biurowe powinny być opakowane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zamoczeniem. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych: 

1) równoważny produkt winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta. Równoważność oferowanego produktu 

Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości produktu zamiennego (opis 

techniczno-użytkowy). 

2) za równoważne Zamawiający uznaje produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane i nieposiadające żadnych elementów pochodzących 

z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych.  

3) parametry techniczne i jakościowe równoważnych produktów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze, jak parametry tej 

samej klasy produktów oryginalnych. W szczególności zagwarantowana winna być nie gorsza jakość wydruku, pojemność, 

wydajność. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie 

atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element,  

4) produkty równoważne winny posiadać gwarancję nie krótszą niż produkty oryginalne tego samego rodzaju. Jeśli oryginalny produkt 

posiada rozszerzoną gwarancję producenta tj. taką, której termin liczony jest od momentu zainstalowania w urządzeniu przed 

upływem terminu wskazanego na opakowaniu, produkt równoważny musi posiadać gwarancję udzieloną na tej samej zasadzie, 

5) jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów 

niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest 

przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał spełniający wymagania 

Zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny, 

6) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych produktów 

równoważnych, 

7) Wykonawca musi zagwarantować, że w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem produktów 

równoważnych, pokryje koszt naprawy uszkodzonego sprzętu lub dokona wymiany sprzętu na nowy na swój koszt. 

5. Wykonawca w przypadku zastosowania przedmiotu równoważnego winien wpisać jego parametry w kolumnie H Formularza cenowego. 
6. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. 

7. Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do następujących budynków:  

- Urząd Miejski w Kraczewie ul. Warszawska 28 

- Zespół Szkół ul. Wyszyńskiego 4 Karczew 

- Publiczne Gimnazjum ul. Bielińskiego Karczew 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 Karczew ul. Otwocka 13 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Zamkowa 4 Otwock Wielki 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk 36 

- Szkoła Podstawowa Glinki 50 

- Gminne Przedszkole Nr 1 ul. Bednarska 2 Karczew 

- Gminne Przedszkole nr 2 ul. Buczka 13 Karczew 

- Gminne Przedszkole nr 3 ul. Miziołka 52 Karczew 

- Grupa Remontowa ul. Częstochowska 24 Karczew 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Westerplatte 55 Karczew 

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ul. Widok 2 Karczew 

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 28 Karczew 

- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna ul. Widok 2 Karczew 

8. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż 

odpowiada on określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atesty, certyfikaty itp.).  

9. Wykonawca zapewnia:  

1) dokonywanie zamówień za pośrednictwem faksu, maila (Zamawiający pozostawia u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia),  

2) przyjmowanie zamówień w godz. od 8:00 do godz. 14:30, od poniedziałku do piątku,  

3) dostawę przedmiotu zamówienia do siedzib jednostki, która złożyła zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych 

od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez  Zamawiającego. 

10. Ilości wskazane są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego 

zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji 

zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował 



zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w Formularzu Cenowym. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie 

służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający każdorazowo przy dostawie ma obowiązek sprawdzić zamówienie oraz podpisać protokół odbioru. 

12. Umowy zostaną podpisane z każdą placówką osobno. 

13. Opis parametrów artykułów stanowiących przedmiot zamówienia: 

 

Lp. Nazwa wyrobu 
Opis techniczno - użytkowy wyrobu 

wymagania minimalne 
jm. 

A B C D 

1 Bateria AlkaicznaAA szt. 

2 Bateria alkaiczna 9V szt. 

3 Blok  do tablicy typu Flipchard, A1 gładki szt. 

4 Blok makulaturowy A-4, w kratkę, 100 kartk., klejony u góry szt. 

5 Blok makulaturowy A-5, w kratkę, 100 kartk., klejony u góry szt. 

6 Blok szkolny  A-4, gładki szt. 

7 Blok szkolny  A-5, gładki szt. 

8 Blok teczniczny A-4 kolorowy  szt 

9 Blok teczniczny A -3 biały  szt. 

10 Brystol A 1 szt.  

11 Cienkopis 
typu „Pentel” lub równoważny, z pełnym 
wkładem z tuszem olejowym. Końcówka 
0,5 mm. Kolory: czarny 

szt. 

12 Cienkopis 
typu „Pentel” lub równoważny z pełnym 
wkładem z tuszem olejowym. Końcówka 
0,5 mm. Kolory: czerwony 

szt. 

13 Cienkopis 
typu „Pentel” lub równoważny z pełnym 
wkładem z tuszem olejowym. Końcówka 
0,5 mm. Kolory: zielony 

szt. 

14 Cienkopis 
typu „Pentel” lub równoważny z pełnym 
wkładem z tuszem olejowym. Końcówka 
0,5 mm. Kolory: niebieski 

szt. 

15 Długopis 
typu Pentel lub równoważny z pełnym 
wkładem niebieskim  

szt. 

16 Długopis  
typu Pentel lub równoważny z pełnym 
wkładem czerwony  

szt 

17 Długopis 
typu Pentel lub równoważny z pełnym 
wkładem czarnym  

szt. 

18 Długopis  
żelowy różne kolory z pełnym wkładem. 
Grubość końcówki 0,7mm, długość linii 
pisania 1200m. 

szt. 

19 
Druk - Bankowy 
Dowód Wpłaty 

składany na trzy części 
szt./       

bloczek 

20 Druk - delegacja A-5 100 kartk. 
szt./       

bloczek 

21 
Druk - Karta 
Drogowa 

A-5 
szt./       

bloczek 

22 
Druk – Kartoteka 
urlopowa 

A-5 
szt./       

bloczek 

23 
Druk Księga 
druków ścisłego 
zarachowania 

A 4 szt. 

24 
Druk – Książka 
ewidencji wyjść 

format A- 4 szt. 

25 
Druk - Polecenie 
księgowania 

A-5 
szt./       

bloczek 

26 
Druk – Roczna 
karta ewidencji 
obecności w pracy 

A-5 szt. 

27 
Druk - Rozliczenie 
zaliczki 

A-5 
szt./       

bloczek 

28 
Druk Faktura 
podatnik zwolniony 
z podatku Vat 

A-4 bloczek 

29 
Druk Nota 
Księgowa 

A-5 niekopiująca bloczek 

30 
Druk Nota 
Księgowa 

A-5 samokopiująca bloczek 

31 
Druk  Umowa o 
dzieło 

A-4 bloczek 

32 
Druk umowa 
zlecenie 

A-4 bloczek 

33 
Druk - Wniosek 
o zaliczkę 

A-5 
szt./       

bloczek 

34 

Druk – PT Protokół 
przekazania-
przyjęcia środka 
trwałego 

A-5 
szt./       

bloczek 

35 
Druk wniosek 
urlopowy 

A 6 typ 515-5 szt 

36 
Druk Kartoteka 
magazynowa 

typ 344-3 szt 

37 
Druk Dziennik 
żywieniowy  

64 kartki szt. 

38 Druk Kw A6 bloczek 

39 
Druk Rejestr Skarg 
i Wniosków 

A4 szt. 

40 Druk upoważnienie A6 bloczek 



41 

Druk w sprawie 
użytkowania pojazu 
prywatnego do 
celów służbowych 

A5 bloczek 

42 Dziennik lekcyjny A 4 szt. 

43 
Dziennik 
indywidualnego 
nauczania 

A4 szt 

44 
Dziennik zajęć 
pozalekcyjnych 

A4 szt 

45 Dziennik Pedagoga A4 szt 

46 
Dziennik świetlicy 
szkolnej 

A4 szt 

47 Druk KP typ 401-5 bloczek 

48 
Druk Raport 
dzienny pracy 
sprzętu N-1  

A5 bloczek 

49 
Druk Ewidencja Vat 
sprzedaży 

A4 bloczek 

50 
Druk Ewidencja Vat 
zakupu 

A4 bloczek 

51 Druk Rachunek A5 bloczek 

52 
Druk Lista 
obecności 

A4 bloczek 

53 Dyplom uniwersalny A4  25 szt./op 

54 
Dziennik 
korespondencyjny 

twarda oprawa szt. 

55 Dziurkacz 

duży, metalowy - dziurkacz z 
ogranicznikiem formatu i blokadą 
umożliwiającą przechowywanie z 
obniżonym ramieniem. Dziurkuje min. 40 
kartek. Antypoślizgowa, plastikowa 
podkładka nie rysuje mebli. Różne 
kolory. 

szt. 

56 Dziurkacz 

średni, metalowy - dziurkacz z 
ogranicznikiem formatu i blokadą 
umożliwiającą przechowywanie z 
obniżonym ramieniem. Dziurkuje min. 25 
kartek. Antypoślizgowa, plastikowa 
podkładka nie rysuje mebli. Różne 
kolory. 

szt. 

57 Etykiety Biblioteka   

58 Etykiety naklejki na koperty na adresy 100szt op. 

59 Flamaster flamaster czarny szt. 

60 Flamaster flamaster czerwony szt. 

61 Flamaster flamaster pomarańczowy szt. 

62 Flamaster flamaster zielony szt. 

63 Flamaster flamaster żółty szt. 

64 Flamaster 12 kolorów kpl 

65 Farby akwarelowe  kpl. 

66 Farby Tempra kpl 

67 Farby plakatowe, 12 kolorów op. 

68 Fastykuła A-4 szt. 

69 Filc A4 różne kolory kpl. 

70 Folia do laminatora 
grubość 100 mikronów kolor 
przezroczysty i opalony 

100 szt./op 

71 Gąbka magnetyczna szt 

72 Gilosz pomarańczowy szt. 

73 Grafit wkład ołówek automat 05mm szt. 

74 
Grzbiety 
plastikowe, 
wsuwane 

zaciskowe do dokumentów. Format A4. 
Szerokość grzbietu 10 mm - różne 
kolory. 

50 szt./op 

75 
Grzbiety 
plastikowe, 
wsuwane 

zaciskowe do dokumentów. Format A4. 
Szerokość grzbietu 6 mm - różne kolory. 

50 szt./op 

76 
Grzbiety 
plastikowe, 
wsuwane 

zaciskowe do dokumentów. Format A4. 
Szerokość grzbietu 3mm - różne kolory. 

50 szt./op 

77 Guma zamszowa A4 10kolorów kpl. 

78 Gumka 
ołówkowa typu „Myszka” lub 
równoważna. Nie niszczy ścieranej 
powierzchni. 

szt. 

79 Gumka recepturka różne kolory 20 g/op 

80 Identyfikator 

plastikowy, do przypięcia wykonany 
z przezroczystego, sztywnego tworzywa, 
wyposażony w klips sprężynujący 
i niewielką agrafkę, format 57 x 90 mm 

50 szt./op 

81 Kalendarz  

biurkowy, stojący kalendarz biurowy 
zawierający dane: skrócony kalendarz 
miesięczny, cały tydzień na stronie, 
imieniny, numeracja dni i tygodni, 
specjalne pola na notatki. Popularny 
kalendarz biurowy zawiera: dane 
przydatne przy planowaniu zajęć: liczba 
dni od początku do końca roku, skrócony 
kalendarz miesięczny, cały tydzień na 
stronie, podwójne imiona, numeracja dni 
i tygodni, specjalne pola na notatki. 

szt. 



82 
Kalendarz 
zeszytowy  

A-4 kalendarz książkowy   - okładka 
sztywna obita eco skórą, -alendarium: 
PL – GB – D – F - RUS + imieniny i 
święta   - dni robocze - każdy na 
oddzielnej stronie, - sobota i niedziela na 
jednej stronie - druk: 2 – kolorowy - druk 
offsetowy wysokiej jakości - 
wykończenie: 2 zakładki, perforacja 
narożna, -12 częściowy skorowidz 
miesięcy, obszerna część informacyjna, 
wkładka z mapami 

szt. 

83 Kalkulator 

typu CITIZEN SDC-888 lub 
równoważny - Kalkulator z dużym 12-
miejscowym wyświetlaczem i funkcjami: 
podwójna pamięć, zaokrąglanie, 
ustawianie ilości miejsc po przecinku, 
korekta ostatniej cyfry. Obliczenia: 
procent, pierwiastek. Plastikowe 
przyciski, zasilanie bateryjno-słoneczne. 

szt. 

84 
Karteczki 
samoprzylepne 

format 38x51 mm100 szt. 3 szt./op 

85 
Karteczki 
samoprzylepne 

format 76x76 mm op/100 szt. 

86 
Karteczki 
samoprzylepne 

format127x76 mm, op/ 100 szt. 

87 
Karteczki 
samoprzylepne 

4 kolory, 20x50 mm 
200 

kartek/op 

88 Klej w sztyfcie 15g szt. 

89 Klej intraligatorski uniwersalny 1kg 

90 Klej wikol w tubie 42ml 

91 Klej brokatowy 6 kolorów szt. 

92 Klej biły tubka szt. 

93 Klips Typu „Kropelka” 12 szt./op 

94 Klips  do papieru, 19mm 12 szt./op 

95 Klips do papieru, 32mm 12 szt./op 

96 Koperta do papieru, 50mm szt. 

97 Koperta biała, C-4, samoprzylepna szt. 

98 Koperta biała, C-5, samoprzylepna z paskiem szt. 

99 Koperta biała, C-6, samoprzylepna szt. 

100 Koperta biała C5/6 229mmx114 szt. 

101 Koperta C-4, rozszerzana szt. 

102 Koperta  rozszerzana (większa od C4) szt. 

103 Koperta  dhl okienko prawe szt. 

104 
Koperta 
z zabezpieczeniem 
powietrznym 

dhl bez okienka szt. 

105 
Koperta 
z zabezpieczeniem 
powietrznym 

biała, C-4 szt. 

106 Koperta papierowa biała, C-5 szt. 

107 Koperta do CD z okienkiem szt. 

108 Korektor w płynie szt. 

109 Korektor w piórze szt. 

110 Korektor w taśmie 
350-400 
kart/op 

111 
Kostka biała 
klejona do notatek 

format ok.85x85x35 100 szt./op 

112 
Koszulka 
przezroczysta 

A-4 Przezroczysta ofertówka. Z lewej 
strony boczna perforacja umożliwiająca 
wpięcie do segregatora. 

100 szt./op 

113 
Koszulka 
przezroczysta 

A-5 Przezroczysta ofertówka. Z lewej 
strony boczna perforacja umożliwiająca 
wpięcie do segregatora. 

10 szt./op 

114 
Koszulka 
przezroczysta  

A-4 Przezroczysta ofertówka. Z prawej 
strony z klapką chroniącą dokument 
przed wypadaniem, z lewej strony 
boczna perferacja umożliwiająca wpięcie 
do segregatora. 

10 szt./op. 

115 
Koszulka 
przezroczysta 

Koszulka z poszerzonymi bokami 
umożliwiającymi umieszczenie dużej 
ilości materiałów. Format A4. 

op. 

116 Kredki 

ołówkowe, 12 kolorów. Klasyczne, 
sześciokątne kredki ołówkowe o 
intensywnych kolorach grafitu. 
Lakierowana obudowa w kolorze grafitu 
dla ułatwienia identyfikacji i rozróżnienia 
kolorów. Grafit odporny na złamania. 
Łatwe do temperowania. Średnica 
grafitu: 0,3 mm. 

op. 

117 Kredki 
świecowe, 12 kolorów, min. długość 6 
cm, zaostrzone, każda kredka 
zabezpieczona papierem. 

op. 

118 Kreda biła francuska 100szt op. 

119 Kreda kolrowa francuska 100szt op. 

120 Krepina   szt. 

121 Linijka  plastikowa, 20 cm przezroczysta szt. 

122 Linijka plastikowa, 50 cm przezroczysta 15 szt./op 



123 Magnesy 

do tablicy typu Flipchard -Megnetyczne 
punkty mocujące- kolorowe magnesy do 
przytwierdzania dokumentów lub notatek 
do metalowego podłoża 

szt. 

124 
Marker 
permanentny 

z okrągłą lub ściętą końcówką z pełnym 
wkładem 

szt. 

125 
Marker do 
flipchartów 

z okrągłą lub ściętą końcówką z pełnym 
wkładem 

szt. 

126 
Marker do tablic 
suchościeralnych 

z okrągłą końcówką o średnicy 1,5-3 
mm; z tuszem pigmentowym; bez 
dodatku octanu butylu; z funkcją "cape 
off", pozwalającą na pozostawienie 
markera bez zatyczki bez ryzyka 
wyschnięcia; ślad markera można bez 
problemu usunąć właściwie z każdej 
powierzchni. 

szt. 

127 Marker olejowy 
z okrągłą lub ściętą końcówką, do 
opisywania sprzętu, z pełnym wkładem 

szt. 

128 
Marker 
wodoodporny 

rózne kolory kpl. 

129 Modelina z pełnym wkładem szt. 

130 
Nalepka na 
segregator 

samoprzylepna szt. 

131 Niszczarka 

typu IDEAL 2260 lub równoważna. 
Niszczarka wyposażona w cichy i 
wydajny silnik. Odporna na zszywki i 
spinacze biurowe. Posiada: wsuwany 
pojemnik z przeźroczystym oknem 
umożliwiającym stałą kontrolę obiętości 
ścinków, funkcje automatycznego start-
stopu, funkcję cofania, podeójne 
zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem,automatyczne wyłączenie 
po zdjęciu głowicy tnącej, plastikowa 
klapka bezpieczeństwa przy szczelinie 
podawczej zapwniająca 
bezpieczeństwo. Szerokość szczeliny 
podawczej 220mm, sposób niszczenia: 
paski szerokości  4 mm, pojemność 
kosza 20l, jednorazowo niszczy 13 
arkuszy 70g/m2. 

szt. 

132 Nożyczki do papieru małe szt. 

133 Nożyczki do papieru duże 25 szt./op 

134 
Ofertówka sztywna 
przezroczysta 

A-4 100 szt./op 

135 
Okładka do 
bindowania 

A-4, przezroczysta szt. 

136 Ołówek Miękki z gumką HB szt. 

137 Ołówek automan na wkład 05mm Pentel ryza 

138 Papier A-3, 80g/m², biały, ksero ryza 

139 Papier A-3, 80g/m², kolorowy, ksero ryza 

140 Papier A-4 80g/m², biały, ksero ryza 

141 Papier A-4 80g/m², kolor, ksero ryza 

142 Papier kolorowy zeszyt kpl. 

143 Papier A-4, 120 g/m², kolorowy ryza 

144 Papier A-4, 160g/m², kolorowy arkusz 

145 Papier pakowy szary 25 ark./op 

146 Papier wizytówkowy w arkuszach A4 50 ark./op 

147 Papier A-4 kolorowy samoprzylepny szt. 

148 Papier fax różne rozmiary kpl 

149 Pędzel akwarele 12 szt kpl. 

150 Pędzel óżne rodzaje op. 

151 Pinezki do tablicy korkowej szt. 

152 
Pisaki do 
opisywania CD 

12 kolorów kpl 

153 PLASTELINA z pełnym wkładem szt. 

154 Płyn  do ekranu szt. 

155 Płyn do tablic suchościeralnych szt. 

156 Płyta CD-R 
700 MB, szybkość co najmniej x 48, 
zapis jednokrotny 

szt. 

157 Płyta DVD 
4,7 GB, szybkość co najmniej x 8, zapis 
jednokrotny 

szt. 

158 Plyta Blu Ray 10 szt./op 

159 Przekładki  kolorowe, A4, do segregatorów 100 szt/op 

160 Przekładki podłużne, kolorowe, do segregatorów szt. 

161 
Przybornik na 
biurko 

średni, plastikowy, przezroczysty szt. 

162 
Pudło do 
archiwizacji 

A4, na zawartość segregatora szt. 

163 Rolka 
barwiąca do kalkulatorów drukująca 
czarno-biało 

szt. 

164 Rolka papierowa do kalkulatora szer 57 szt 

165 
Rozszywasz do 
kartek 

różne kolory szt. 

166 Segregator A-4, 5cm plastik. z dźwignią różne kolory szt. 

167 Segregator 
A-4, 7 cm, plastikowy, z dźwignią, różne 
kolory 

szt. 



168 Skoroszyt tekturowy, biały, A-4 szt. 

169 Skoroszyt 
plastikowy, A-4, z perforacją do 
mechanizmów segregatorów 

100x10 
szt./op 

170 Spinacze małe 
100x10 
szt./op 

171 Spinacze duże 50x10szt/op 

172 Spinacze Spinacze krzyżakow małe 12x10szt/op 

173 Spinacze Spinacze krzyżakow duże op. 

174 Szpilki biurowe w opakowaniu min. 100 szt. 50 szt./op 

175 Ściereczki  
suche do czyszczenia ekranów, obudów 
i klawiatur 

szt 

176 Tablica korkowa, rozm. 90x120 cm szt 

177 Tablica korkowa, rozm. 120x180 cm szt. 

178 Taśma klejąca, przezroczysta 18/20 szt. 

179 Taśma pakowa szt. 

180 Taśma  dwustronna szt. 

181 Teczka 
do podpisu,A-4, 10 przegród, 
ciemnozielona, grzbiet harmonijkowy 

szt. 

182 Teczka tekturowa, biała A-4 wiązana szt. 

183 Teczka tekturowa, kolor, A-4 z gumką szt. 

184 Teczka 
A-4, skrzydłowa, powlekana folią 
polipropylenową, z zamknięciem na 2 
rzepy. 

szt. 

185 Teczka 
A-4, skrzydłowa, powlekana folią 
polipropylenową, z zamknięciem na 
gumkę 

szt. 

186 Teczka Teczka akt osobowych szt. 

187 Temperówka 
podwójna, również do ostrzenia ołówków 
o grubych rozmiarach 

  

188 Tusz do pieczątek,  szt. 

189 Wkład  
do długopisu zwykłego wykonanego 
z tworzywa ABS 

szt. 

190 Wkład  do długopisu  Zenith szt. 

191 Wkład  do długopisu żelowego niebieski szt. 

192 Wkład  do długopisu żelowego czarny szt. 

193 Zakładki indeksujące 4 kolory   

194 Zakreślacz 
fluorescencyjny, typu ”Staedtler” lub 
równoważny 

szt. 

195 Zeszyt A-5 w kratkę, 16 kartk. szt. 

196 Zeszyt A-5 w kratkę, 32 kartk. szt. 

197 Zeszyt A-5 w kratkę, 60 kartk. szt. 

198 Zeszyt A-5 w kratkę, 80 kartk. szt. 

199 Zeszyt A-5 w kratkę, 96 kartek, sztywna okładka szt. 

200 Zeszyt A-4 w kratkę, 96 kartek, sztywna okładka szt. 

201 Zszywacz 

mały, typu „Leitz” lub równoważne - 
zszywacz z częściami mechanicznymi z 
metalu. Zszywa do 30 kartek, głębokość 
wsuwania kartek: 65 mm. Może 
wykonywać zszywanie zamknięte 
i otwarte. Różne kolory.Na zszywki 24/6 
i 26/6 

szt. 

202 Zszywacz 

średni, typu „Leitz” lub równoważne - 
zszywacz z częściami mechanicznymi z 
metalu. Zszywa do 30 kartek, głębokość 
wsuwania kartek: 65 mm. Może 
wykonywać zszywanie zamknięte 
i otwarte. Różne kolory. Na zszywki 24/6 
i 26/6. 

szt. 

203 Zszywacz 

duży, typu „Leitz” lub równoważne. 
Bardzo solidny i wytrzymały zszywacz z 
częściami mechanicznymi z metalu. 
Zszywa do 30 kartek, głębokość 
wsuwania kartek: 65 mm. Może 
wykonywać zszywanie zamknięte i 
otwarte. Różne kolory. Na zszywki 24/6 i 
26/6. 

1000 
szt/op. 

204 Zszywki Zszywki NO op. 

205 Zszywki 
zszywki cynkowane 24/6 pakowane po 
1000 szt. w opakowaniu kartonowym. 

100szt op. 

206 Toner HP Laser Jet M1120MFP zamiennik 

szt. 

207 Toner HP Laser Jet 1020 zamiennik 

szt. 

208 Toner HP Laser Jet 1018 zamiennik 

szt. 

209 Toner HP Laser Jet M1132MFP zamiennik 

szt. 

210 Toner 
do xero HP Officejet 5610 oryginał 
kolor+czarny 

szt. 



211 Toner HP Laser Jet 1160 zamiennik 

szt. 

212 Toner Canon CEXV-14 

szt. 

213 Toner Canon CEXV-33 

szt. 

214 Toner HP CB 435 

szt. 

215 Toner Toner HP Q2612A 

szt. 

216 Toner 
Samsung CLX-3175FN (4 kolory do 
wymiany) w tym 6 czarnych 

szt. 

217 Toner do ksero KYOCERA KM1635 

szt. 

218 Toner Canon Mp 25 ( 3 czarne+2 kolor) 

szt. 

219 Toner Lexmarj E 260d 

szt. 

220 Toner Canon Mp 250 Kolor+czarny 

szt. 

221 Toner Hp 1050 Kolor+czarny 

szt. 

222 Toner Canon i-sensys MF 4120 Czarny 

szt. 

223 Toner Hp LaserJet P 1102 

szt. 

224 Toner RICO AFICJOSP3410 DN 

szt. 

225 Toner Rico Mp 17 

szt. 

226 Toner LaserJet Pro MFP M127fn 

szt. 

227 Toner HP Laser Jet 1010 oryginał 

szt. 

228 Toner HP Laser Jet 1018 oryginał 

szt. 

229 Toner do xero Canon IR 2018 oryginał 

szt. 

230 Toner Hp Laser Jet P1102 

szt. 

231 Toner Hp Laser Jet P1018 

szt. 

232 Toner 
Hp Desk Jet Ink Advantage 1515All in 
one 

szt 

233 Toner do xero Canon IR2016J 

szt. 

234 Toner Brother DCP-7065DN 

szt. 

235 Toner Canon MF 4870 Dn 

szt. 

236 Toner Xero Bizhub 163 

szt. 

237 Toner 
Samsung 1600, Samsung 1610, 
Samsung 2250 

szt. 

238 Toner Lexmark E120 

szt. 

239 Toner do xero Xerox work centere 5016/5020 

szt. 

240 Toner Hp LaserJet P1102 

szt. 



241 Toner Hp LaserJet P3052 

szt. 

242 Toner Hp LaseJet P3052 

szt. 

243 Toner Canon IR20169 

szt. 

244 Toner Canon GP-225 

szt. 

245 Toner Canon image Runner 2520 

szt. 

246 Toner Cannon IR 3300i 

szt. 

247 Toner Hp 1320 zamiennik 

szt. 

248 Toner Hp 3005 zamiennik 

szt. 

249 Toner 
Lexmark C736DN 
(czarny+cyjan+magenta+żółty) oryginał 

zestaw 

250 Toner Xerox Phaser 3010 zamiennik 

szt. 

251 Toner Canon FC230 (Canon E30) zamiennik 

szt. 

252 Toner HP1102 (CE285A)zamiennik 

szt. 

253 Toner HP1020 (Q2612A) zamiennik 

szt. 

254 Toner 
HP CP5225 
(czarny+cynan+magenta+żółty) oryginał 

zestaw 

255 Toner DCP-8110DN 

szt. 

256 Toner Hp Desjet 1515 2 kolory 

szt. 

257 Toner Samsung ML1660 

szt. 

258 Toner Bizhub 162 Konica Minolta 

szt. 

259 Toner Brother DCP 7065 DN 

szt. 

260 Toner Samsung ML 1640 

szt. 

261 Toner Samsung SCX 4200 

szt. 

262 Toner Samsung ML 2251 N 

szt. 

263 Toner 
toner do drukarki komputerowej brother  
HL-2240D 

szt. 

264 Toner 
Samsung ML-1640 mono laser 
PRINTER 

szt. 

265 Toner Samsung ML-2250 laser Printer 

szt. 

266 Toner HP LaserJet 1020 

szt. 

267 Toner Brother DCP-J4110 kolor czarny 

szt. 

268 Toner 
Brother DCP-J4110 
/żółty/czerwony/niebieski 

szt. 

269 Toner  Minolta 1680MF kolor czarny 

szt. 

270 Toner  
Minolta 1680MF 
zółty/czerwony/niebieski 

szt. 



271 Toner HP LaserJet M1319F 

szt. 

272 Toner HP LaserJet Pro 200 czarny 

szt. 

273 Toner 
HP LaserJet Pro 
200zółty/purpurowy/turkusowy 

szt. 

274 Toner HP LaserJet 1005 

szt. 

 


