
Lp. Przedmiot zamówienia 
Format / 

Wymiary
Gramatura Kolor

Jednostka 

miary

Zamawiana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość łączna 

brutto 

(kol.7 x kol. 8)

Produkt równoważny (Wypełnia 

Wykonawca tylko  w przypadku 

oferowania produktu 

równoważnego należy podać 

nazwę produktu, nazwę 

producenta oraz opis techniczny 

oferowanego produktu 

równoważnego)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

Album ofertowy, tworzywo sztuczne - 

polipropylen, ilość koszulek w albumie - 10, 

etykieta opisowa na grzbiecie, oprawa twarda

A4
różne 

kolory
szt. 14 2,68 37,52  

2.

Album ofertowy, tworzywo sztuczne - 

polipropylen, ilość koszulek w albumie - 20, 

etykieta opisowa na grzbiecie, oprawa twarda, 

album typu Leitz lub równoważny

A4
różne 

kolory
szt. 16 3,42 54,72

3.

Album ofertowy, tworzywo sztuczne - 

polipropylen, ilość koszulek w albumie - 30, 

etykieta opisowa na grzbiecie, oprawa twarda

A4
różne 

kolory
szt. 15 4,28 64,20

4.

Album ofertowy, tworzywo sztuczne - 

polipropylen, ilość koszulek w albumie - 40, 

etykieta opisowa na grzbiecie, oprawa twarda, 

album typu Leitz lub równoważny

A4
różne 

kolory
szt. 15 5,39 80,85

5.

Arkusze  do oliwienia niszczarek, do 

rozprowadzania oleju na nożach tnących 

niszczarek, każdy arkusz zawiera 6 ml oleju

A5
op. (10 szt. 

w op.)
25 20,11 502,75

6.

Atrament do pióra wiecznego

pakowany w butelce  typu Parker lub 

równoważny

obj. 57 ml
czarny lub 

niebieski 
szt. 30 17,61 528,30

7.

Bloczek samoprzylepny kolorowy, wysokiej jakości 

karteczki samoprzylepne, 400 kartek w bloczku, 

nie pozostawiają śladu po odklejeniu typu Donau 

lub równoważny

76x76 mm 

(±1mm)

4 kolory 

pastelowe
szt. 460 3,55 1 633,00

8.

Bloczek samoprzylepny, wysokiej jakości karteczki 

samoprzylepne, 100 kartek w bloczku, nie 

pozostawiają śladu po odklejeniu

51x38mm  

(±2mm)
70 g/m2

żółty, 

naturalny 

odcień

szt. 850 0,30 255,00

9.

Bloczek samoprzylepny, wysokiej jakości karteczki 

samoprzylepne, 100 kartek w bloczku, nie 

pozostawiają śladu po odklejeniu  typu Donau lub 

równoważny

127x76mm  

(±2mm)
70 g/m2

żółty, 

naturalny 

odcień

szt. 500 1,53 765,00

10.

Bloczek samoprzylepny, wysokiej jakości karteczki 

samoprzylepne, 100 kartek w bloczku, nie 

pozostawiają śladu po odklejeniu typu Donau lub 

równoważny

76x76 mm  

(±1mm)
70 g/m2

żółty, 

naturalny 

odcień

szt. 470 0,53 249,10

11.
Blok do flipchartów, gładkie lub w kratkę, otwory 

do zawieszania
A1

op.(10 

arkuszy w 

op.)

10 7,76 77,60

12.
Blok do flipchartów, kartki gładkie lub w kartkę, 

otwory do zawieszenia
65x100 cm 70g/m2

op. ( 50 

arkuszy w 

op.)

10 20,76 207,60
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13.
Blok milimetrowy, biały papier z nadrukowaną 

brązową siatką w typie 1-5-10-50
A3

op. (20 

kart. w op.)
3 3,78 11,34

14.
Blok milimetrowy, biały papier z nadrukowaną 

brązową siatką w typie 1-5-10-50 
A4

op. (20 

kart. w op.)
15 1,93 28,95

15.

Blok notatnikowy, klejony u góry 100 kartek, 

podkładka z grubej tektury, okładka kredowa 

lakierowana 

A4
biały w 

kratkę
szt. 30 2,96 88,80

16.

Blok notatnikowy, klejony u góry 100 kartek, 

podkładka z grubej tektury, okładka kredowa 

lakierowana 

A5
biały w 

kratkę
szt. 50 1,76 88,00

17. Blok techniczny, 10 kartek w bloku A3 240 g/m2 biały szt. 10 1,73 17,30

18. Blok techniczny, 10 kartek w bloku A4 240 g/m2 biały szt. 25 1,00 25,00

19.
Brystol, do rysunków ołówkiem , tuszem, szkiców 

kolorowymi kredkami i pastelami

A1, 

594x841m

m

250 g/m² biały
szt. (1 

arkusz)
25 1,33 33,25

20.
Brystol, do rysunków ołówkiem , tuszem, szkiców 

kolorowymi kredkami i pastelami

A1, 

594x841m

m

160g/m² biały
szt. (1 

arkusz)
10 1,05 10,50

21.
Brystol, do rysunków ołówkiem, tuszem, szkiców 

kolorowymi kredkami i pastelami

A2, 

420x594m

m

250 g/m² biały
szt. (1 

arkusz)
10 1,33 13,30

22.
Brystol, do rysunków ołówkiem, tuszem, szkiców 

kolorowymi kredkami i pastelami

A2, 

420x594m

m

160g/m² biały
szt.(1 

arkusz)
10 1,05 10,50

23.
Chusteczki do czyszczenia monitorów LCD, 

antystatyczne, nasączone specjalnym płynem 

op. (100 

szt. w op.)
50 4,43 221,50

24.

Cienkopis automatyczny, grubość linii 0,25mm, 

długość linii pisania 800m, gumowy uchwyt, typu 

V5 RT Pilot lub równoważny 

różne 

kolory
szt. 150 5,92 888,00

25.

Cienkopis kreślarski z końcówką fibrową 

oprawioną w metal, grubość linii 0,1 mm, typu 

Rystor lub równoważny

różne 

kolory
szt. 75 3,91 293,25

26.

Cienkopis kreślarski z końcówką fibrową 

oprawioną w metal, grubość linii 0,3 mm, typu 

Rystor lub równoważny

różne 

kolory
szt. 40 3,91 156,40

27.

Cienkopis kreślarski z końcówką fibrową 

oprawioną w metal, grubość linii 0,5 mm, typu 

Rystor lub równoważny

różne 

kolory
szt. 35 3,91 136,85

28.

Cienkopis kreślarski z końcówką fibrową 

oprawioną w metal, grubość linii 0,8 mm, typu 

Rystor lub równoważny

różne 

kolory
szt. 30 3,91 117,30

29.

Cienkopis kulkowy, grubość końcówki 0,5 mm, 

grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania  

2000 m, płynny tusz z żelem, typu Pentel BLN 15 

lub równoważny 

różne 

kolory
szt. 250 4,77 1 192,50

30.

Cienkopis kulkowy, grubość końcówki 0,5 mm, 

grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania  

900 m, płynny tusz z żelem, typu Pentel BLN 75 

lub równoważny 

różne 

kolory
szt. 50 5,99 299,50

31.
Cienkopis wymazywalny typu Frixion Point lub 

równoważny, grubość linii pisania 0,25 mm

różne 

kolory
szt. 50 7,31 365,50



32.

Cienkopis z końcówką fibrową oprawioną w 

metal, grubość linii 0,4 mm, w różnych kolorach, 

pojedynczy, końcówka odporna na złamania i 

rozwarstwienia, typu Stabilo Point 88 lub 

równoważny 

różne 

kolory
szt. 200 1,24 248,00

Rystor/Rystor RC-04/ grubość lini 

0,4mm

33.

Cienkopis z końcówką fibrową oprawioną w 

metal, grubość linii 0,4 mm,w różnych kolorach, 

pakowane po 6 szt.,końcówka odporna na 

złamania i rozwarstwienia, typu Stabilo Point 88 

lub równoważny 

6 kolorów
kpl. (6 szt. 

w kpl.)
75 8,97 672,75

Rystor/Rystor RC-04/ grubość lini 

0,4mm

34.
Czyścik magnetyczny do tablic suchościeralnych z 

wymiennymi wkładami filcowymi (na rzep)

op.( 10 szt. 

w op.)
25 36,84 921,00

35.

Datownik samotuszujący w wersji dzień, miesiąc, 

rok, wykonany z tworzywa, wysokość cyfr 4 mm,  

typu Trodat lub równoważny

szt. 10 6,43 64,30

36.

Deska z klipsem, mechanizm zaciskowy do 

mocowania kartek, profilowany uchwyt 

ułatwiający podnoszenia zacisku, pojemność ok. 

60 kartek 

A4
różne 

kolory
szt. 100 2,58 258,00

37.

Deska z klipsem, sztywna podkładka,  mechanizm 

zaciskowy do mocowania kartek, profilowany 

uchwyt ułatwiający podnoszenia zacisku, 

pojemność ok. 60 kartek 

A5
różne 

kolory
szt. 10 2,47 24,70

38.
Długopis jednorazowy, długość linii pisania 3000 

m,  typu BIC orange lub równoważny 

różne 

kolory
szt. 760 1,11 843,60

39.

Długopis kulkowy automatyczny, grubość 

końcówki 0,7 mm, grubość linii pisania 0,35 mm  

typu Uni Jetstream SXN 101 lub równoważny

różne 

kolory
szt. 125 3,14 392,50

40.
Długopis na sprężynce z samoprzylepną 

podstawką z wymiennym wkładem 

różne 

kolory
szt. 25 1,06 26,50

41.

Długopis automatyczny posiadający gumowy 

korpus z uchwytem w formie pierścieni, 

niklowana końcówka, grubość końcówki 1mm, 

grubość linii pisania 0,4mm typu FlexGrip Ultra RT 

lub równoważny 

różne 

kolory
szt. 375 4,35 1 631,25

42.

Długopis żelowy, grubość linii pisania medium, 

wymazywalny za pomocą silikonowej końcówki, 

tusz wrażliwy na zmiany temperatury, długopis 

żelowy typu Frixion Ball lub równoważny, 

różne 

kolory
szt. 125 4,81 601,25

43.

Długopis żelowy, grubość linii pisania 0,25 mm, 

kulka podająca tusz odporna na odkształcenia, 

wykonana z  co najmniej z węglika wolframu, 

gumowy uchwyt, tusz żelowy, długopis typu Pilot 

Grip G-1 lub równoważny

różne 

kolory
szt. 125 3,21 401,25

44.

Długopis żelowy, końcówka o gr. 0,5 mm, długość 

linii pisania 1000 m, metalowa końcówka, 

nasadka w kolorze tuszu z kulką zabezpieczająca 

przed jego wysychaniem, tusz żelowy, 

wodoodporny i nieblaknący,  typu Rystor GL EKO 

lub równoważny

szt. 75 2,69 201,75



45.

Długopis żelowy, końcówka o gr. 0,6 mm, grubość 

linii pisania 0,30mm, długość linii pisania 550 m, 

"niklowane srebro"- końcówka, tusz żelowy, 

wodoodporny i nie blaknący, nie rozmazuje się i 

nie plami, typu Pentel K 116 Hybrid Gel Grip lub 

równoważny

różne 

kolory
szt. 150 4,00 600,00

46.

Długopis, końcówka o gr. 0,7mm,  wykonana z  

"niklowanego srebra" , kulka wykonana z  co 

najmniej z  węglika wolframu,   kreska o gr. 

0,27mm, długość linii pisania do 1700 m, typu 

Pentel BK 77 lub równoważny 

różne 

kolory
szt. 600 2,99 1 794,00

47.

Długopis, korpus z tworzywa sztucznego, 

pośrodku mosiężno-niklowana obrączka, 

metalowa dolna część, końcówka o gr. 0,8 mm, 

grubość linii pisania 0,7 mm, długość linii pisania 

4500 m typu ZENITH 7 lub równoważny

różne 

kolory
szt. 50 3,92 196,00

Record/Leviatan/ grubość 

końcówki 0,8mm/szerokość lini 

pisania 0,5-0,7mm/ długość 

pisania 4500m

48. Druk - Dowód wpłaty KP A6 bloczki 120 2,03 243,60

49. Druk "Polecenie wyjazdu służbowego" - delegacja A5
op.( 80 kart 

w op.)
100 2,84 284,00

50.

Dziennik korespondencyjny, twarda oprawa, 

tłoczone napisy, szyte kartki, wzmocniony grzbiet, 

192 karty

A4
różne 

kolory
szt. 40 15,42 616,80

51.

Dziennik korespondencyjny, twarda oprawa, 

tłoczone napisy, szyte kartki, wzmocniony grzbiet, 

300 kart

A4
różne 

kolory
szt. 5 24,13 120,65

52.

Dziennik korespondencyjny, twarda oprawa, 

tłoczone napisy, szyte kartki, wzmocniony grzbiet, 

96 kart

A4
różne 

kolory
szt. 25 7,38 184,50

53.

Dziurkacz czterootworowy, jednoczęściowa 

stalowa dźwignia, dźwignia wzmacniana 

tworzywem, regulowany ogranicznik formatu, 

pojemnik na ścinki, do dziurkowania nie mniej niż 

20 kartek 

jednorazow

o nie mniej 

niż  20 

kartek

różne 

kolory
szt. 8 6,97 55,76

54.

Dziurkacz metalowy duży rozmiar, ergonomiczny 

uchwyt, pojemnik na ścinki, blokada ramienia, 

ogranicznik formatu i wskaźnik środka strony 

formatu A4, A5, A6 itd.

jednorazow

o do 40 

kartek

różne 

kolory
szt. 45 10,92 491,40

55.

Dziurkacz metalowy średni, ergonomiczny 

uchwyt, pojemnik na ścinki, ogranicznik formatu i 

wskaźnik środka strony formatu A4, A5, A6 itd.

jednorazow

o do 30 

kartek, 

średni

różne 

kolory
szt. 60 8,50 510,00

56.

Dziurkacz metalowy, ergonomiczny uchwyt, 

pojemnik na ścinki, ogranicznik formatu i wskaźnik 

środka strony formatu A4, A5, A6 itd.

jednorazow

o do 16 

kartek, 

mały

różne 

kolory
szt. 75 5,23 392,25

57.
Ekierka plastikowa, wykonana z polistyrenu, 

nieścieralna podziałka
dł. 25 cm 45 stopni bezbarwna szt. 10 1,34 13,40

58.
Ekierka plastikowa, wykonana z polistyrenu, 

nieścieralna podziałka
dł. 30 cm 60 stopni bezbarwna szt. 5 2,23 11,15

59.

Etui na 40 płyt CD/DVD/Blu-ray, zapinane na 

zamek błyskawiczny, materiał wierzchni ekoskóra, 

koszulki przezroczyste wyposażone w wewnętrzną 

miękką warstwę zapobiegającą rysowaniu się płyt

szt. 5 8,72 43,60



60.
Etykietki adresowe, samoprzylepne, 40 

etykiet/arkusz 

A4, 

48,5x25,4m

m

biały
op. (100 

ark. w op.)
25 23,94 598,50

61.
Etykietki adresowe, samoprzylepne, 64 

etykiet/arkusz 

A4, 

48,5x16,9m

m

biały
op. (100 

ark. w op.)
25 23,94 598,50

62.
Etykiety adresowe, samoprzylepne, 24 

etykiet/arkusz 

A4, 70X35 

mm
biały

op. (100 

ark. w op.)
25 15,42 385,50

63.
Etykiety adresowe, samoprzylepne 21 

etykiet/arkusz 

A4, 70x42,3 

mm
biały

op.(100 

ark. W op.)
25 15,42 385,50

64.
Etykiety adresowe, samoprzylepne do maszyn do 

pisania typu Avery Zweckform lub równoważny

148x103 

mm
biały

op.(80 szt. 

w op.)
25 15,42 385,50

65. Etykiety adresowe, samoprzylepne, 1 arkusz 

A4, 

210x297m

m

biały
op. (100 

ark. w op.)
35 15,42 539,70

66.
Etykiety adresowe, samoprzylepne, 12 

etykiet/arkusz 

A4, 

97x42,3mm
biały

op. (100 

ark. w op.)
35 23,94 837,90

67. Etykiety cenowe w rolce do metkownic 16x26 mm
op.(1200 

ark. w op.)
15 1,60 24,00

68.
Etykiety uniwersalne, samoprzylepne 65 

etykiet/arkusz 

A4,          

38x21,2 

mm

biały
op. (100 

szt.. w op.)
25 15,42 385,50

69.
Farba akrylowa, typu Art. Creation talens lub 

równoważny 
12 ml

różne 

kolory

op.(24 szt, 

w op.)
5 38,38 191,90

70. Farba plakatowa 30 ml 12  kolorów
op.(12 szt. 

w op.)
5 9,82 49,10

71.
Folia do  kserokopiarek i drukarek laserowych, 

grubość 100 mikronów
A4

op.(100 

szt.w op.)
50 42,71 2 135,50

72.

Folia kserograficzna typu Folex lub równoważna, 

uniwersalna do drukarek atramentowych oraz 

drukarek i kopiarek laserowych

A4, 

210x297 

mm

0,10 mm
przeźroczys

ta

op.(100 szt. 

w op.)
25 42,71 1 067,75

73.

Folia poliestrowa przeznaczona m. in. do drukarek 

atramentowych, grubość: 100 mikronów, 

struktura folii zapobiega rozlewaniu się atramentu

A4, 

210x297 

mm

210x297 

mm

op.(50 szt. 

w op.)
8 51,41 411,28

74.
Folia stretch, do ręcznego owijania i 

zabezpieczania przesyłek

500mm x 

300m
17 µm

przezroczys

ta
rolka 25 10,91 272,75

75.
Folia do laminowania  grubość 150 mikronów, do 

użycia w każdym laminatorze

A4/ 

216x303 

mm, 150 

mic

błyszcząca
op.(100 szt. 

w op.)
25 66,49 1 662,25

76.
Folia do laminowania, grubość 80  mikronów, do 

użycia w każdym laminatorze

A4/ 

216x303 

mm, 80mic

błyszcząca
op. (100 sz. 

w op.)
25 16,09 402,25

77.

Foliopis niezmywalny typu 140S Edding lub 

równoważny, do pisania na szkle, plastiku, 

grubość końcówki 0,3 mm

różne 

kolory
szt. 120 3,85 462,00

78.

Foliopis niezmywalny, wodoodporny, do pisania 

po każdej gładkiej powierzchni, odporny na 

wysychanie, grubość linii pisania 0,4mm

różne 

kolory
szt. 125 0,75 93,75



79.

Foliopis wodoodporny z atramentem 

permanentnym na bazie alkoholu, do pisania po 

folii,  papierze fotograficznym i szkle, grubość linii 

pisania 0,6mm, typu Staedtler  permanentny lub 

równoważny

szt. 150 0,75 112,50

80.

Foliopis niezmywalny, wodoodporny, do pisania 

po każdej gładkiej powierzchni, odporny na 

wysychanie, grubość linii pisania 0,7mm

różne 

kolory

kpl. (4 szt. 

w kpl.)
150 3,22 483,00

81.

Foliopis niezmywalny, wodoodporny, do pisania 

po każdej gładkiej powierzchni, odporny na 

wysychanie, grubość linii pisania 1,0mm

różne 

kolory

kpl. (4 szt. 

w kpl.)
100 3,53 353,00

82.

Foliopis niezmywalny, wodoodporny, do pisania 

po każdej gładkiej powierzchni, odporny na 

wysychanie, grubość linii pisania 2,5mm

różne 

kolory

kpl. (4 szt. 

w kpl.)
100 12,52 1 252,00

83.
Gąbka 2x3 do tablic kredowych , duża 

powierzchnia ścierająca do wycierania na sucho
szt. 10 18,04 180,40

84.

Gąbki magnetyczne do tablic suchościeralnych, 

wykonana z tworzywa sztucznego, nie rysuje 

powierzchni tablic, spód z filcu, typu Donau lub 

równoważny

106x52x20 

mm
szt. 90 1,30 117,00

85.
Grafity do ołówków automatycznych,  twardość B 

0,7mm

op. (12 szt. 

w op.) 
47 1,34 62,98

86.
Grafity do ołówków automatycznych,  twardość 

HB 0,5mm

op. (12 szt. 

w op.) 
80 0,28 22,40

87.
Grafity do ołówków automatycznych, twardość 2B 

0,5mm typu Pentel lub równoważny

op. (12 szt. 

w op.) 
25 1,55 38,75

88.
Grafity do ołówków automatycznych, twardość 2B 

0,7mm typu Pentel lub równoważny

op. (12 szt. 

w op.) 
25 1,39 34,75

89.
Grafity do ołówków automatycznych, twardość B 

0,5mm

op. (12 szt. 

w op.) 
50 1,55 77,50

90.
Grafity do ołówków automatycznych, twardość 

HB 0,35mm

op. (12 szt. 

w op.) 
35 3,76 131,60

91. Grzbiet plastikowy do bindowania
6 mm / 25 

kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
50 8,45 422,50

92. Grzbiet plastikowy do bindowania
8 mm / 45 

kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
35 10,32 361,20

93. Grzbiet plastikowy do bindowania
10 mm / 65 

kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
35 11,93 417,55

94. Grzbiet plastikowy do bindowania
12,5 mm / 

105 kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
50 17,84 892,00

95. Grzbiet plastikowy do bindowania
14 mm/125 

kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
50 20,38 1 019,00

96. Grzbiet plastikowy do bindowania
16 mm / 

145 kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
35 25,07 877,45

97. Grzbiet plastikowy do bindowania
22 mm/210 

kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
35 37,00 1 295,00

98. Grzbiet plastikowy do bindowania
19 mm / 

165 kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
35 32,18 1 126,30



99. Grzbiet plastikowy do bindowania
28 mm / 

270 kartek

różne 

kolory

op. (50 szt. 

w op.)
25 25,20 630,00

100. Grzbiet plastikowy do bindowania
12 mm / 

105 kartek

różne 

kolory

op. (100 

szt. w op.)
25 17,84 446,00

101. Grzbiet plastikowy do bindowania

25 mm / 

240 

kartek

różne 

kolory

op. (50 szt. 

w op.)
25 23,86 596,50

102.
Grzbiety plastikowe, wsuwane, zaokrąglone 

końce, do 150 kartek  
A4, 15 mm czarny

op. (25 szt. 

w op.)
20 21,78 435,60

103.
Grzbiety plastikowe, wsuwane, zaokrąglone 

końce, do 30 kartek  
A4, 3 mm

różne 

kolory

op. (50 szt. 

w op.)
30 14,01 420,30

104.
Grzbiety plastikowe, wsuwane, zaokrąglone 

końce, do 60 kartek  
A4, 6 mm

różne 

kolory

op. (50 szt. 

w op.)
60 15,49 929,40

105.
Grzbiety plastikowe, wsuwane, zaokrąglone 

końce, do 90 kartek  
A4, 9 mm

różne 

kolory

op. (25 szt. 

w op.)
25 18,44 461,00

106.

Gumka chlebowa w plastikowym  pudełku,  

przeznaczona do usuwania i rozjaśniania pasteli 

suchych oraz węgla,  miękkich ołówków (4B-8B) i 

do innych miękkich technik suchych typu Koh-I-

Noor 6422 lub równoważna

szt. 25 1,46 36,50

107.

Gumka do mazania ołówków, Hi-Polymer 

przeznaczona do stosowania na papierze, typu 

Pentel ZEH-05 lub równoważna 

szt. 125 1,65 206,25

108.

Gumka do mazania ołówków, Hi-Polymer 

przeznaczona do stosowania na papierze, typu 

Pentel ZEH-10 lub równoważna 

szt. 125 2,10 262,50

109.

Gumki recepturki, wytrzymałe i elastyczne 

wykonane z materiału z domieszką kauczuku nie 

mniej niż  80%,  wielokolorowe, rozmiar  Ø 60 mm

-
różne 

kolory

op.  (1 op. - 

100g)
25 2,41 60,25

110.

Gumki recepturki, wytrzymałe i elastyczne, 

wykonane z materiału z domieszką kauczuku 

naturalnego nie mniej niż  60%

ob. (LFL) 40 

x śr. 25 x 

gr. 1,5 x 

szer. 1,5 

mm

op.  (1 op. - 

500g)
12 11,11 133,32

111.

Gumki recepturki, wytrzymałe i elastyczne, 

wykonane z materiału z domieszką kauczuku 

naturalnego nie mniej niż  60%

różne 

średnice

różne 

kolory

op.  (1 op. - 

500g)
3 13,38 40,14

112.

Holder wykonany z przezroczystego tworzywa 

typu plexi  z taśmą na szyję z zaczepem w formie 

klipsa

szt. 50 1,07 53,50

113.

Identyfikator  L- Legitymacja, wykonany z 

przeżroczystego sztywnego tworzywa, wycięcie do 

założenia paska z klipsem  typu  Holder lub 

równoważny

szt. 50 1,22 61,00

114.

Identyfikator z klipsem , wykonany z 

przeźroczystego sztywnego tworzywa, z klipsem i 

agrafką, wew. kartonik z ramką

57 x 90mm szt. 125 0,27 33,75

115.

Kalendarz biurowy typu Teno lub równoważny,  

kalendarz książkowy  tygodniowy, w twardej 

oprawie,  zawiera 64  karty, w tym skorowidz 

teleadresowy, plan urlopowy, informacje, mapę 

Polski oraz wolne strony na notatki, szyty nićmi z 

perforacją narożników

A5 szt. 50 5,45 272,50



116.

Kalendarz książkowy, układ: 1 dzień na 1 stronie, 

sobota i niedziela na 1 stronie, 368 stron, 

kalendarium 5 języczne, mapy, część 

informacyjna, Blok kalendarza szyty oraz 

dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka 

oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja 

narożników

144 X 204 

mm
szt. 75 8,88 666,00

117.
Kalendarz na biurko leżący (Terminarz), 30 

kartkowe, składana podstawka z folii galanteryjnej
15 x 29cm szt. 75 3,62 271,50

118.

Kalendarz na biurko stojący, spiralkowy, poziomy, 

jeden tydzień na stronie, papier  nie mniej niż 70 

g/m2 w kolorze białym, grzbiet zaciskany spiralą 

do sztywnego kartonu formowanego w trójkątną 

podstawę

29x15 cm, 

(± 1cm)
szt. 180 2,14 385,20

119.

Kalendarz na biurko stojący, spiralkowy, pionowy, 

56 stron, jeden tydzień na stronie, papier  nie 

mniej niż 70 g/m2 w kolorze białym, grzbiet 

zaciskany spiralą do sztywnego kartonu 

formowanego w trójkątną podstawę

14cm 

x20cm, (± 

1cm)

szt. 175 3,73 652,75

120.

Kalendarz ścienny trójdzielny, klasyczne 

wykonanie z trzema oddzielnymi kalendariami: 

miesiąc poprzedni, aktualny i następny, grafika 

skoncentrowana w górnej części kalendarza 

trójdzielnego, okienko - wskazujące aktualną datę

310 x 685 

mm
szt. 125 4,59 573,75

121.
Kalka do ploterów atramentowych, przezroczysta, 

gładka powierzchnia,

610 mm x 

50 m
90g/m2 op. 1 rolka 5 85,98 429,90

122.
Kalka do ploterów atramentowych, przezroczysta, 

gładka powierzchnia,

A1, 914 

mm x 50 m
90g/m2 op. 1 rolka 5 130,05 650,25

123.

Kalka kreślarska w bloku do kreślenia ołówkiem, 

tuszem, przezroczysta, gładka powierzchnia, 

odporna na skrobanie

A3 90/95g/m2 szt. 5 12,60 63,00

124.

Kalka kreślarska w pudełku, do kreślenia 

ołówkiem, tuszem, przezroczysta, gładka 

powierzchnia, odporna na skrobanie

A4 90/95g/m2
op. (100 

szt. w op.)
5 42,90 214,50

125.
Kalka kreślarska w pudełku, przezroczysta, do 

drukarek, kserokopiarek
A4 90/95g/m2

op. (100 

szt. w op.)
5 44,24 221,20

126.
Kalka maszynowa, do odbitek ręcznych, 

opakowanie w formie teczki
A4

op. (25 szt. 

w op.)
5 4,61 23,05

127.
Kalka ołówkowa, do odbitek ręcznych, 

opakowanie w formie teczki
A4

op. (25 ark. 

w op.)
5 4,61 23,05

128. Karton do rysunków, do odbitek ksero

A3,   

297x420m

m

185g/m2
różne 

kolory 

op. (50 

arkuszy  w 

op.)

5 28,15 140,75

129. Kaseta magnetofonowa, czas nagrywania 90 min szt. 5 2,84 14,20

130. Klej biurowy biały w tubie 50 ml biały szt. 25 1,17 29,25

131.
Klej w płynie, bezzapachowy, gumowa rolka 

dozująca klej, przeznaczony do papieru, tektury, 
30 ml szt. 25 0,74 18,50

132.
Klej w płynie, bezzapachowy, przeznaczony do 

papieru, tektury na bazie wody 
50 ml szt. 25 0,96 24,00

133.
Klej w płynie, bezzapachowy, przeznaczony do 

papieru, tektury na bazie wody 
30ml szt. 25 0,74 18,50



134.

Klej w sztyfcie, zawiera PVP, bezbarwny, 

bezwonny, zmywalny, przeznaczony do papieru, 

tektury, klej typu AMOS Glue Stick lub produkt 

równoważny 

15g szt. 125 0,46 57,50

135.

Klej w sztyfcie, zawiera PVP, bezbarwny, 

bezwonny, zmywalny, przeznaczony do papieru, 

tektury, klej typu AMOS Glue Stick lub produkt 

równoważny 

35g szt. 120 0,81 97,20

136.
Klej w taśmie, przeznaczony do papieru, tektury, 

permanentny
szt. 25 3,75 93,75

137.

Klej typu Wikol lub równoważny  do klejenia 

drewna z drewnem, tworzyw sztucznych, tkanin 

oraz klejenia papieru.

45 g szt. 25 1,55 38,75

138.
Klips archiwizacyjny do spinania  dokumentów 

wypiętych z segregatora 

op.(50 

szt.w op.)
25 15,88 397,00

139. Klipy do dokumentów, wykonane z metalu 19 mm
op. (12 szt. 

w op.) 
230 0,75 172,50

140. Klipy do dokumentów, wykonane z metalu 25 mm 
op. (12 szt. 

w op.) 
250 1,22 305,00

141. Klipy do dokumentów, wykonane z metalu 32 mm
op. (12 szt. 

w op.) 
250 1,60 400,00

142. Klipy do dokumentów, wykonane z metalu 41 mm 
op. (12 szt. 

w op.) 
250 2,44 610,00

143. Klipy do dokumentów, wykonane z metalu 51 mm 
op. (12 szt. 

w op.) 
250 4,12 1 030,00

144.

Kołobrulion na spirali w kratkę , otwory do 

segregatora, perforacja wzdłuż grzbietu, oprawa 

twarda, 160 kartek

A4 szt. 75 9,58 718,50

145.
Kołobrulion na spirali w kratkę, otwory do 

segregatora, perforacja wzdłuż grzbietu, 80 kartek
A5 szt. 75 2,24 168,00

146.

Kołobrulion na spirali w kratkę, otwory do 

segregatora, perforacja wzdłuż grzbietu, oprawa 

twarda, 100 kartek

A5 szt. 50 3,48 174,00

147.

Kołobrulion na spirali w kratkę, otwory do 

segregatora, perforacja wzdłuż grzbietu, oprawa 

twarda, 100 kartek

A4 szt. 50 6,04 302,00

148.
Kołobrulion na spirali, w kratkę, okładka twarda, 

różne wzory okładek, papier 90g/m2, 100 kartek 
A5 szt. 70 3,48 243,60

149.
Kołobrulion na spirali, w kratkę, okładka twarda, 

różne wzory okładek, papier 90g/m2, 100 kartek 
A4 szt. 75 6,04 453,00

150. Koperta samoklejąca z paskiem 

C3 HK, 

458x324m

m

biała szt. 1000 0,48 480,00

151. Koperta samoklejąca z paskiem 

C4 HK, 

229x324m

m

biała szt. 750 0,14 105,00

152. Koperta samoklejąca z paskiem 

C4 HK, 

229x324m

m

brązowa szt. 500 0,12 60,00

153. Koperta samoklejąca z paskiem 

C5 HK, 

162x229m

m

biała szt. 500 0,07 35,00

154. Koperta samoklejąca z paskiem 

C5 HK, 

162x229m

m

brązowa szt. 500 0,06 30,00



155. Koperta samoklejąca z paskiem,  z poddrukiem

C6 HK, 

114x162 

mm

biała szt. 1000 0,05 50,00

156. Koperta  samoklejąca z paskiem, z okienkiem

C6 HK, 

114x162 

mm

biała szt. 2500 0,05 125,00

157. Koperta samoklejąca z paskiem

C6 HK, 

114x162 

mm

biała szt. 2300 0,05 115,00

158. Koperta samoklejąca z paskiem

B4 HK, 

250x353m

m

biała szt. 3000 0,17 510,00

159. Koperta samoklejąca z paskiem

B4 HK, 

250x353m

m

brązowa szt. 3000 0,14 420,00

160. Koperta samoklejąca z paskiem, z poddrukiem

B5 HK, 

176x250m

m

biała szt. 2500 0,09 225,00

161. Koperta samoklejąca z paskiem, 

B5 HK, 

176x250m

m

biała szt. 2500 0,09 225,00

162. Koperta samoklejąca z paskiem, 

B5 HK, 

176x250m

m

brązowa szt. 1250 0,07 87,50

163.
Koperta samoklejąca z paskiem, z okienkiem 

prawym 

DL HK, 

110x220m

m

biała szt. 1250 0,06 75,00

164. Koperta samoklejąca z paskiem

DL HK, 

110x220m

m

biała szt. 1250 0,05 62,50

165. Koperta samoklejąca z paskiem,  z poddrukiem

DL HK, 

110x220m

m

biała szt. 500 0,05 25,00

166. Koperta  z paskiem samoklejącym

E-4, 

280x400 

mm 

biała szt. 750 0,38 285,00

167.

Koperta  samoklejąca z paskiem, ozdobna, 

metalizowana, w kolorze ecru, gramatura 

papaieru 100g/m2

DL HK, 

110x220m

m

biała
op. (10 szt. 

w op.)
125 3,38 422,50

168. Koperta powietrzna

wym. zew. 

175x120m

m

biała szt. 125 0,14 17,50

169. Koperta powietrzna

wym. zew. 

140x225m

m

biała szt. 125 0,16 20,00

170. Koperta powietrzna

wym. zew. 

175x225m

m

biała szt. 150 0,20 30,00

171. Koperta powietrzna

wym. zew. 

240x275m

m

biała szt. 175 0,30 52,50

172. Koperta powietrzna

wym. zew. 

240x350m

m

biała szt. 25 0,34 8,50

173. koperta powietrzna

wym. zew. 

290x370m

m

biała szt. 75 0,43 32,25



174. Koperta powietrzna

wym. zew.  

320x455m

m

biała szt. 125 0,65 81,25

175. Koperta powietrzna

wym. zew. 

370x480m

m

biała szt. 150 0,75 112,50

176. Koperta na CD samoklejąca z paskiem bez okienka
127x127m

m
biała szt. 660 0,06 39,60

177. Koperta na CD samoklejąca z paskiem powietrzna
200x175 

mm
biała szt. 730 0,20 146,00

178. Koperta na CD samoklejąca z paskiem z okienkiem
127x127m

m
biała szt. 750 0,07 52,50

179.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m2

B5 HK, 176 

x 250 x 32 

mm

biała szt. 150 0,55 82,50

180.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m2

B5 HK, 176 

x 250 x 32 

mm

brązowa szt. 150 0,50 75,00

181.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m2

B4 HK, 

250x353x3

8 mm

biała szt. 150 0,44 66,00

182.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m3

B4 HK, 

250x353x3

8 mm

brązowa szt. 150 0,32 48,00

183.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m4

C4 HK, 

229x324x3

8mm

biała szt. 150 0,42 63,00

184.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m5

C4 HK, 

229x324x3

8 mm

brązowa szt. 150 0,31 46,50

185.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m6

E4 HK, 

280x400x4

0 mm

biała szt. 25 0,64 16,00

186.

Koperta aktowa z rozszerzanymi bokami i spodem 

RBD, samoklejące z paskiem, papier nie mniej niż 

120 g/m7

E4 HK, 

280x400x4

0 mm

brązowa szt. 125 0,49 61,25

187.

Korektor  w piórze, igłowa końcówka zaworkowa z 

niklowanej  miedzi, śr. kulki 2,3mm, 

szybkoschnący, poj. 8 ml

szt. 50 1,29 64,50

188.

Korektor w piórze posiadająca małą kulkę 

pozwalająca na całkowitą, precyzyjną korektę 

oraz korpus z możliwością wyciskania korektora w 

celu lepszej kontroli jego aplikacji, typu Micro 

Correction Pen lub równoważny

szt. 70 1,19 83,30

189.
Korektor w płynie, uchwyt z gąbką do 

rozprowadzania korektora, szybkoschnący
20 ml szt. 230 1,30 299,00

190.

Korektor w taśmie, taśma o wym. 4,2 mm x 8,5m, 

końcówka do aplikacji, mechanizm regulujący 

napięcie taśmy, przezroczysta obudowa, 

szt. 250 2,41 602,50

191. Kostka  biurowa klejona wzdłuż jednego boku
85x85x35 

mm
kolorowa szt. 250 1,51 377,50

192.
Kostka  biurowa samoprzylepna, do 

wielokrotnego przyklejania i odklejania 

76x76mm, 

450 kart 
kolorowa szt. 500 3,55 1 775,00

193.
Kostka  biurowa samoprzylepna, do 

wielokrotnego przyklejania i odklejania 

76x76mm, 

400 kart 

kolorowa, 

pastelowe
szt. 250 3,55 887,50

194. Kostka biurowa klejona wzdłuż jednego boku 
85x85x35 

mm
biała szt. 200 1,33 266,00



195.
Kostka biurowa nieklejona do uzupełniania 

pojemnika

85x85x35 

mm
kolorowa szt. 375 1,51 566,25

196.
Kostka biurowa nieklejona do uzupełniania 

pojemnika

85x85x35 

mm
biała szt. 25 1,33 33,25

197.
Kostka biurowa nieklejona w pojemniku 

plastikowym 

83x83x75 

mm
kolorowa szt. 200 4,22 844,00

198.
Koszuli groszkowe w dyspenserze typu AT HAND 

lub równoważny, 46 mic
A4

op.(50 szt. 

w op.)
200 11,43 2 286,00

199.
Koszulki  na dokumenty groszkowe, wykonane z 

folii PP gr. 75 mic. 
A3

op.(10 szt. 

w op.)
75 4,59 344,25

200.

Koszulki na dokumenty A4 MAXI,  szersze niż 

kartka A4, do przechowywania grubych plików 

papieru lub katalogów, multiperforowane, z folii 

PP,  gramatura 55 mic, mieszcząca do 60 kartek 

papieru

A4 maxi
op. (10 szt. 

w op.)
75 4,62 346,50

201.

Koszulki na dokumenty groszkowe, wykonane z 

folii PP gr. 50 mic., wzmocniony brzeg, pasek z 

multiperforacją

A5
op. (100 

szt. w op.)
50 3,67 183,50

202.

Koszulki na dokumenty groszkowe, wykonane z 

folii PP gr. 50 mic., wzmocniony brzeg, pasek z 

multiperforacją, 

A4
op. (100 

szt. w op.)
120 4,53 543,60

203.

Koszulki na dokumenty krystaliczne, wykonane z 

folii PP gr. 40 mic., wzmocniony brzeg, pasek z 

multiperforacją

A4
op. (100 

szt. w op.)
130 7,11 924,30

204.

Koszulki na dokumenty krystaliczne, wykonane z 

folii PP gr. 40 mic., wzmocniony brzeg, pasek z 

multiperforacją

A5
op. (100 

szt. w op.)
125 4,01 501,25

205.

Koszulki na dokumenty, krystaliczne, wykonane z 

gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej o 

grubości  120 mic, pasek z multiperforacją, 

22x30 cm
op. (10 szt. 

w op.)
33 6,30 207,90

206.

Koszulki na dokumenty, otwierane z góry, 

wykonane z przezroczystej folii o gramaturze 90 

mic., antystatyczne, koszulki poszerzane, koszulki 

typu Elba PP Maxi lub produkt równoważny

A4, 

220x305m

m   

op. (50 szt. 

w op.)
160 16,96 2 713,60

207.

Koszulki na dokumenty, poszerzane, na 

dokumenty w formacie A4, wykonane z folii PP, 

groszkowe otwierane od góry, koszulki typu 

Esselte Maxi lub produkt równoważny

A4
op. (25 szt. 

w op.)
40 4,62 184,80

208.

Koszulki poszerzane, z górną klapką 

zabezpieczająca dokumenty przed wypadaniem, 

otwierana z góry, mocna, groszkowa struktura 

folii, rozszerzane harmonijkowo boki i dno, 

uniwersalna, wzmocniona perforacja, 

umożliwiająca wpięcie do segregatora

A4
op.(10 szt. 

w op.)
80 13,27 1 061,60

209.

Koszulki typu  Biurfol lub równoważne, z 

poszerzonym bokiem do pojemności 25 mm, z 

klapką, gramatura 180 mic. 

A4
op.(10 szt. 

w op.)
25 13,27 331,75

210.

Koszulki z klapką boczną, wykonane z folii 

"groszkowej" z klapką, boczna perforacja 

umożliwiająca wpięcie do segregatora

A5 
op. (25 szt. 

w op.)
25 15,95 398,75

211.

Koszulki z klapką boczną, wykonane z folii 

"groszkowej" z klapką, boczna perforacja 

umożliwiająca wpięcie do segregatora

B4
op. (25 szt. 

w op.)
25 16,19 404,75

212.

Koszulki z klapką boczną, wzmocniony brzeg, 

pasek z multiperforacją, wykonane z folii PP o gr. 

100 mic.

A4
op. (10 szt. 

w op.)
75 2,10 157,50



213. Kreda szkolna biała, małopyląca 12 x 84 mm
op. (50 szt. 

w op.)
75 3,79 284,25

214. Kreda szkolna biała, małopyląca, okrągła
op. (50 szt. 

w op.)
25 3,59 89,75

215. Kreda szkolna kolorowa, małopyląca 12 x 84 mm
różne 

kolory

op. (50 szt 

w op.)
50 4,75 237,50

216. Kubek plastikowy na długopisy, ołówki, nożyczki dymny szt. 40 4,92 196,80

217.

Linijka  aluminiowa, wykonana z anodowanego 

aluminium, z antypoślizgową gumą, precyzyjna 

podziałka, dł. 30 cm

szt. 10 4,08 40,80

218.

Linijka aluminiowa, wykonana z anodowanego 

aluminium, z antypoślizgową gumą, precyzyjna 

podziałka, dł. 50 cm

szt. 15 6,15 92,25

219.

Linijka plasikowa z uchwytem 30cm, wykonana  z 

polistyrenu, trwała nieścieralna podójna skala w 

cm i calach, 

bezbarwna szt. 25 0,96 24,00

220.

Linijka  plastikowa o dł. 30 cm, wykonana z 

polistyrenu, trwała nieścieralna podziałka, 

dokładność wykonania skali (do 1/1000cm)

bezbarwna szt. 25 0,55 13,75

221.

Linijka  plastikowa o dł. 50 cm, wykonana z 

polistyrenu, trwała nieścieralna podziałka, 

dokładność wykonania skali (do 1/1000cm)

bezbarwna szt. 25 1,33 33,25

222.
Magnesy do tablic (pow. magnesu zabezpieczona 

lakierem)
30 mm różne

op. (10 szt. 

w op.)
25 4,18 104,50

223.

Marker do wielokrotnego napełniania, posiada 

zbiornik z płynnym atramentem, wyposażony w 

okrągłą wytrzymałą końcówkę piszcząca 

wykonaną z fibry, pisze bez potrząsania lub 

pompowania, stały przepływ atramentu, pisze po 

wszystkich rodzajach powierzchni, typu Pilot V 

Board Master lub równoważny

różne 

kolory
szt. 10 4,81 48,10

224.

Marker olejowy typu Pilot M lub równoważny, 

pisze po każdej powierzchni, grubość linii pisania 

2 mm, dł. linii pisania 450 m, aluminiowa 

obudowa, odporny na ścieranie, działanie światła 

i wody 

różne 

kolory
szt. 60 9,23 553,80

225.

Marker olejowy, z permanentnym tuszem 

olejowym, grubość linii pisania 2,2-2,8 mm, 

okrągła końcówka, wodoodporny,  przeznaczony 

do pisania po wszystkich powierzchniach: 

szorstkich, gładkich, śliskich (metal, szkło, drewno, 

beton, kamień, plastik, styropian), typu Paint PX-

20 UN 1056 lub produkt równoważny 

różne 

kolory
szt. 130 10,23 1 329,90

226.

Marker permanentny  do opisywania szkła i 

innych gładkich powierzchni, wodoodporny  

grubość linii pisania 0,8-1,2 mm, obudowa z 

aluminium 

różne 

kolory
szt. 75 4,70 352,50

227.

Marker permanentny dwie różne końcówki, 

niezmywalny, do opisywania płyt CD, folii, szkła, 

grubość linii pisania 0,7mm i 0,4mm 

czarny, 

niebieski
szt. 250 4,96 1 240,00

228.

Marker permanentny typu Sharpie Fine lub 

równoważny szybkoschnący, wodoodporny, do 

opisywania  szkła, metali, większości tworzyw 

sztucznych,  wytrzymała końcówka odporna na 

ścieranie, grubość linii pisania 1 mm (+/-0,2mm)

różne 

kolory
szt. 125 3,01 376,25



229.

Marker permanentny z końcówką  okrągłą, 

niezmywalny, do opisywania każdej powierzchni, 

aluminiowa obudowa, grubość linii pisania 1 mm

różne 

kolory
szt. 40 3,71 148,40

230.

Marker permanentny ze ściętą końcówką, 

niezmywalny, do opisywania każdej powierzchni, 

aluminiowa obudowa, grubość linii pisania 2-

4,5mm, długość linii pisania 200m 

różne 

kolory
szt. 35 3,62 126,70

231.

Marker permanentny, szybkoschnący, odporny na 

światło, wodoodporny, do pisania na kartonie, 

papierze fotograficznym, drewnie, metalu, folii,  

tworzywach sztucznych itp., końcówka: okrągła, 

grubość linii 2,0 mm, system atramentowy „cap-

off”, marker typu Sharpie lub produkt 

równoważny

różne 

kolory
szt. 125 2,85 356,25

232.

Marker permanentny, szybkoschnący, odporny na 

światło, wodoodporny, do pisania na kartonie, 

papierze fotograficznym, drewnie, metalu, folii,  

tworzywach sztucznych itp., końcówka: ścięta 

grubość linii: 1,5 - 5,0 mm, system atramentowy 

„cap-off”, marker typu Sharpie lub produkt 

równoważny

różne 

kolory
szt. 100 2,28 228,00

233.

Marker suchościeralny do tablic wraz z gąbką, 

okrągła fibrowana końcówka pisząca, grubość linii 

pisania  2-3 mm

czarny szt. 50 1,97 98,50

234.
Marker suchościeralny do tablic wraz z gąbką, 

grubość linii pisania 2,6mm, końcówka okrągła

różne 

kolory

op. (4 szt. 

w op.)
100 6,57 657,00

235.

Marker typu Maxiflo lub równoważny, 

suchościeralny, do tablic wraz z gąbką, długość 

linii pisania do 1000m, grubość linii pisania nie 

mniej niż 2,2mm, końcówka okrągła

różne 

kolory

op.(4 szt. w 

op.)
75 30,06 2 254,50

236.

Marker wodoodporny, tusz permanentny, gr. 

końcówki 4,3 mm, końcówka okrągła, aluminiowa 

obudowa, do opisywania szkła, metali, plastiku, 

gumy i grubego papieru, marker typu Pentel N50 

lub produkt równoważny

różne 

kolory
szt. 20 4,70 94,00

237.
Masa mocująca bez zapachu i bez 

rozpuszczalników typu Pritt lub równoważny

op.(65 szt. 

w op.)
25 6,06 151,50

238.

Masa mocująca, kwadraty samoprzylepne 

wielokrotnego użytku, do przyklejania plakatów, 

dekoracji, obrazków, nie pozostawiająca plam

op. (48 

kostek w 

op.)

25 3,09 77,25

239.
Mechanizm skoroszytowy, umożliwia spinanie 

luźnych kartek

różne 

kolory

op.(25 szt. 

w op.)
25 1,91 47,75

240.
Naboje atramentowe długie, typu Parker lub  

równoważny

niebieski, 

czarny
op. (5 szt.) 25 6,89 172,25

241.
Naboje atramentowe krótkie typu Pelikan lub  

równoważny

niebieski, 

czarny
op. (5 szt.) 25 4,43 110,75

242.
Naboje atramentowe długie  typu Watermann lub  

równoważny

niebieski, 

czarny

op. (8 szt. 

w op.)
25 9,50 237,50

243. Naboje do markerów suchościerlanych
różne 

kolory
szt. 50 3,00 150,00



244.

Nożyczki metalowe, trwałe ostrze ze stali 

nierdzewnej hartowanej, ostre końcówki 

nożyczek, uchwyt z tworzywa w kolorze 

bursztynowym 

dł. 16 cm, 

(±1cm)
szt. 60 1,46 87,60

245.

Nożyczki metalowe, trwałe ostrze ze stali 

nierdzewnej hartowanej, ostre końcówki 

nożyczek, uchwyt z tworzywa w kolorze 

bursztynowym 

dł. 21,5 cm, 

(±1cm)
szt. 75 2,08 156,00

246.

Nożyczki metalowe, trwałe ostrze ze stali 

nierdzewnej, ostre końcówki nożyczek, uchwyt 

wyprofilowany, miękki 

dł. 15,5 cm, 

(±1cm)
szt. 35 1,35 47,25

247.

Nożyczki metalowe, trwałe ostrze ze stali 

nierdzewnej, ostre końcówki nożyczek, uchwyt 

wyprofilowany, miękki 

dł. 20,5 cm, 

(±1cm)
szt. 50 2,02 101,00

248.

Nożyczki metalowe, trwałe ostrze ze stali 

nierdzewnej, ostre końcówki nożyczek, uchwyt 

wyprofilowany, miękki 

dł. 18,5 cm, 

(±1cm)
szt. 35 1,89 66,15

249.

Nożyczki metalowe, trwałe ostrze ze stali 

nierdzewnej, ostre końcówki nożyczek, uchwyt 

wyprofilowany, miękki 

dł. 21,5 cm, 

(±1cm)
szt. 25 2,02 50,50

250.

Nożyczki metalowe, trwałe ostrze ze stali 

nierdzewnej, ostre końcówki nożyczek, uchwyt 

wyprofilowany, miękki 

dł .25,0 cm, 

(±1cm)
szt. 25 3,11 77,75

251.

Nożyk do otwierania korespondencji, ostrze 

wykonana ze stali nierdzewnej, rękojeść pokryta 

tworzywem sztucznym

dł.  10 cm szt. 3 2,29 6,87

252.

Nożyk pakowy z wysuwanym 7-częściowym 

ostrzem, odłamywane końcówki, blokada ostrza, 

stalowa prowadnica ostrza, gumowa rękojeść  

szt. 75 3,28 246,00

253.

Nóż z ostrzem segmentowym o szerokości 25mm, 

przeznaczony do uniwersalnego użytku, blokada 

ostrza za pomocą pokrętła, antypoślizgowy i 

ergonomiczny uchwyt, regulacja wysunięcia 

ostrza i blokowanie przy pomocy pokrętła, nóż 

typu Olfa Nóż XH-1 lub produkt równoważny 

szt. 5 7,95 39,75

254.

Ofertówki groszkowe, wykonane z folii PP, 

grubość 90 mic., otwierane z góry i z prawej 

strony.

A4
op. (100 

ark. w op.)
50 19,52 976,00

255.

Ofertówki krystaliczne, wykonane z folii PC, 

grubość 150 min., otwierane z góry z prawej 

strony

A5
op.(25 

szt.w op.)
75 10,02 751,50

256.

Ofertówki krystaliczne, wykonane z folii PC, 

grubość 150 min., otwierane z góry z prawej 

strony

A4
różne 

kolory

op.(25 

szt.w op.)
75 9,35 701,25

257.

Ofertówki krystaliczne, wykonane z folii PC, 

grubość 180 min., otwierane z góry z prawej 

strony

A4
różne 

kolory

op.(25 

szt.w op.)
100 10,39 1 039,00

258.
Okładka  do bindowania - tył, typu Chromolux lub 

równoważny
A4 250g/m2

różne 

kolory

op. (100 

ark. w op.)
50 22,79 1 139,50

259. Okładka do bindowania - przód przeźroczysty A4 200 mic.
op. (100 

ark. w op.)
50 21,72 1 086,00

260.
Okładka do dyplomów bez nadruku, okładka 

twarda o fakturze skóry 
A4

różne 

kolory

op.( w op. 

10 szt.) 
5 58,99 294,95

261. Olej do niszczarek 350 ml szt. 10 18,11 181,10

262.

Ołówek automatyczny, grubość linii pisania 

0,35mm, gumowy uchwyt do trzymania, chowana 

głowica

szt. 75 8,61 645,75



263.
Ołówek automatyczny, grubość linii pisania 

0,5mm, chowana głowica
szt. 125 0,77 96,25

264.

Ołówek drewniany z gumką, twardość 2 B, klejony 

grafit, odporny na złamania  typu Stabilo Othello 

lub równoważny

szt. 250 1,21 302,50

265.
Ołówek drewniany z gumką, twardość 2 B, 

odporny na złamania
szt. 250 0,41 102,50

266.

Ołówek drewniany z gumką, twardość B, klejony 

grafit, odporny na złamania, typu Stabilo Othello 

lub równoważny

szt. 250 1,21 302,50

267.
Ołówek drewniany z gumką, twardość H,  odporny 

na złamania
szt. 250 1,25 312,50

268.
Ołówek drewniany z gumką, twardość HB 2 1/2,  

odporny na złamania
szt. 250 0,16 40,00

269.

Ołówek drewniany z gumką, twardość HB 2,  

odporny na złamania, typu Noris Staedtler lub 

równoważny

szt. 250 0,81 202,50

270.

Ołówek drewniany z gumką, twardość HB, klejony 

grafit, odporny na złamania, typu Stabilo Othello 

lub równoważny

szt. 500 1,21 605,00

271. Papier do faxu termoczuły
210mm x 

15m
szt. 75 3,39 254,25

272.

Papier do flipchartów gładki, blok 50 kartek, 

gramatura papieru: 70 g/m2, 5 otworów do 

zawieszania

65x100cm biały szt. 125 19,35 2 418,75

273. Papier kancelaryjny w kratkę A3 60g/m2
op. (500 

ark. w op.)
5 30,97 154,85

274. Papier kancelaryjny w kratkę A4 60g/m2
op. (500 

ark.w op.) 
50 15,47 773,50

275. Papier pakowy 105-130cm 70-80g/m2 szary szt. 125 0,50 62,50

276. Papier pakowy, prążkowany, w arkuszach 
 105x 

126cm
80gr/m2 szt. 250 0,85 212,50

277. Pędzel, okrągły typu Kolibrii lub równoważny nr 2, 4, 8
różne 

wymiary
szt. 25 12,53 313,25

278.

Pianka antystatyczna do powierzchni szklanych 

urządzeń biurowych, ekranów LCD, usuwa tłuste 

plamy, kurz itp., nie zostawia smug

400 ml szt. 125 7,24 905,00

279.
Pianka do tablic suchościeralnych usuwająca brud, 

tłuszcz i plamy po markerach suchościeralnych
400ml szt. 75 20,75 1 556,25

280. Pinezki do tablic korkowych w kształcie beczułki
op. (30 szt. 

w op.)
250 0,70 175,00

281. Pinezki metalowe
op.(50 szt. 

w op.)
125 0,33 41,25

282. Pinezki metalowe kolorowe 
 op. (60 szt. 

w op.)
125 0,34 42,50

283.

Pióro kulkowe, płynny tusz żelowy, gumowy 

uchwyt,  plastikowy klips, grubość końcówki 0,7 

mm, grubość linii pisania 0,35 mm, długość linii 

pisania 550 m, typu Pentel BL107 lub równoważny

różne 

kolory
szt. 150 3,71 556,50

284.

Pióro kulkowe grubość końcówki 0,7 mm, grubość 

linii pisania 0,35 mm, długość linii pisania 1100 m, 

nierozmazujący i szybko wysychajacy tusz, typu 

Pentel BL27  lub równoważne

różne 

kolory
szt. 75 4,58 343,50



285.

Pióro kulkowe grubość linii pisania 0,3 mm, 

koncówka stal nierdzewna, tusz pigmentowy, 

wodoodporny i odporny na blaknięcie typu UB-

150 lub równoważny

rózne 

kolory
szt. 100 7,32 732,00

286.

Pióro kulkowe, płynny tusz żelowy, gumowy 

uchwyt, oraz metalowy klips, system przyciskowy, 

końcówka 0,7mm, grubość linii pisania 0,35mm, 

długość linii pisania 550m, typu Pentel BL77 

Energel lub równoważny 

szt. 75 5,01 375,75

287.

Pióro wieczne, uchwyt ze stali nierdzewnej oraz 

klips w formie strzały, stalówka pióra z wysokiej 

jakości stali nierdzewnej,  dwukanałowy system 

podawania atramentu, używany z tłoczkiem lub z 

nabojami, pióro wieczne typu Parker IM lub 

równoważne 

szt. 5 57,65 288,25

288. Płyn czyszczący do tablic suchościeralnych szt. 50 5,63 281,50

289.

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu 

elektronicznego, ekranów LCD, oraz obudowy z 

tworzyw sztucznych, płyn E5 lub produkt 

równoważny

250 ml szt. 30 13,85 415,50

290.

Płyn do czyszczenia szyby skanerów, ekrany 

monitorów, laptopów, nie pozostawiający smug, 

antystatyczny płyn

250 ml 250 ml szt. 25 5,02 125,50

291. Płyta CD-R 700MB 52X

 op. /100 

szt w op. 

plastikowy

m

30 56,99 1 709,70

292. Płyta CD-R 700MB 52X

 op. /50 szt 

w op. 

plastikowy

m

30 28,83 864,90

293. Płyta CD-R  700MB 52X

1 szt. w 

jednostk. 

op. 

plastikowy

m

75 1,19 89,25

294. Płyta CD-RW 700MB 52x

 op. /2x25 

szt w op. 

plastikowy

m/

25 42,77 1 069,25

295. Płyta CD-RW 
700MB 8-

12 X

1 szt. w 

jednostk. 

op. 

plastikowy

m

50 2,25 112,50

296. Płyta DVD+R 4,7 GB 16X

1 szt. w 

jednostk. 

op. 

plastikowy

m

50 1,30 65,00

297. Płyta DVD+R 4,7 GB 16X
op. (10 szt. 

w op.)
50 7,64 382,00

298. Płyta DVD+R 4,7 GB 16X
op. (100 

szt. w op.)
25 60,20 1 505,00

299. Płyta DVD+R DL  8,5 GB 8X

1 szt. w 

jednostk. 

op. 

plastikowy

m

150 2,14 321,00



300. Płyta DVD+R DL  8,5 GB 8X
op. (10 szt. 

w op.)
50 20,52 1 026,00

301. Płyta DVD-R 4,7 GB 16X

1 szt. w 

jednostk. 

op. 

plastikowy

m

75 1,30 97,50

302. Płyta DVD-R 4,7 GB 16X
op. (100 

szt. w op.)
50 60,20 3 010,00

303. Płyta DVD-RW 4,7 GB 4X

1 szt. w 

jednostk. 

op. 

plastikowy

m

50 1,30 65,00

304. Płyta DVD-RW 4,7 GB 4X
op. (10 szt. 

w op.)
50 20,05 1 002,50

305. Płyta DVD-RW 4,7 GB 4X
op. (100 

szt. w op.)
5 60,27 301,35

306.

Podkład na biurko z kalendarzem dwuletnim, 52 

kartki na każdy tydzień, duży format, z listwą 

ochronną zabezpieczającą kartki przed zagięciem 

A2 szt. 25 7,65 191,25

307.

Podkładki pod mysz silikonowe, kształt 

uzależniony od siły nacisku ręki i ciepła ciała, 

antypoślizgowa podstawa

różne 

kompozycj

e (np. 

chmury, 

kamienie 

itp.)

szt. 10 11,71 117,10

308.
Poduszka do stempli, wkłady barwiące nasączone 

tuszem, w opakowaniu plastikowym
7 x 11cm

różne 

kolory
szt. 50 2,24 112,00

309.

Pojemnik  na czasopisma, katalogi czy dokumenty, 

stabilny i wytrzymały, wyposażony w ramkę do 

wymiany etykiet, wysoki przedni bok pojemnika 

zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem typu 

Plus lub produkt równoważny 

A4
różne 

kolory
szt. 10 10,09 100,90

310.
Pojemnik kartonowy na katalogi/czasopisma 

(stojący) pole opisowe na grzbiecie grzbiet 75mm
A4 szt. 25 2,37 59,25

311.

Pojemnik na dokumenty/czasopisma (stojący), 

wykonany z najwyższej jakości folii i usztywniony 

tekturą, pole opisowe, grzbiet 70mm

A4
różne 

kolory
szt. 15 8,03 120,45

312.
Pojemnik plastikowy przeźroczysty z wkładem, 

luźne kartki białe

85x85x85 

mm
szt. 25 3,96 99,00

313.
Pojemnik plastikowy przeźroczysty z wkładem, 

luźne kartki kolorowe

85x85x85 

mm
szt. 12 4,22 50,64

314.

Półka na dokumenty, z mocnego tworzywa, 

możliwość ustawienia w pionie lub schodkowo w 

3 pozycjach, zaokrąglone wycięcie z przodu  

254 x 61 x 

350mm

różne 

kolory
szt. 125 3,01 376,25

315.

Przekładki do segregatora kartonowe wykonane z 

wytrzymałego kolorowego kartonu długość 

przekładek pozwala na naniesienie opisów 

widocznych po zamknięciu segregatora

A4/ 1,3/ 

105x240 

mm

różne 

kolory

op.(100 szt. 

w op.)
75 4,56 342,00

316.
Przekładki do segregatora wykonane z kartonu, 

alfabetyczne A-Z
A4 170 g/m2

op. (20 szt. 

w op.)
60 3,26 195,60



317.
Przekładki do segregatora wykonane z kartonu, 

numeryczne 1-31  
A4 170 g/m2

op. (31 szt. 

w op.)
50 5,24 262,00

5

Przekładki kartonowe do segregatora, indeksy w 5 

kolorach, karta informacyjno-opisowa 

wzmocnione folią

A4 - 5 kart 

+ 1opisowa

karton 160 

g/m2

różne 

kolory

op. (5 

szt.+1szt. 

opis. w op.)

75 1,45 108,75

319.

Przekładki kartonowe do segregatora, indeksy  w 

5 kolorach, karta informacyjno-opisowa 

wzmocnione folią

A4 - 10 

kart+1 

opisowa

karton 160 

g/m2

różne 

kolory

op. (10 szt. 

+1szt. opis. 

w op.)

60 2,71 162,60

320. Przybornik na biurko, w kształcie jeża szt. 10 8,18 81,80

321.

Pudełka  archiwizacyjne typu Boxy lub 

równoważny z pokrywą i bocznymi uchwytami do 

przenoszenia, pole opisowe na grzbiecie i bocznej 

ściance

A4/355x10

1x250 mm
szt. 10 2,25 22,50

322.

Pudełka archiwizacyjne typu Boxy lub 

równoważny, z pokrywą i bocznymi uchwytami do 

przenoszenia, pole opisowe na grzbiecie i bocznej 

ściance

A4/ 

350x150x2

50 mm

szt. 25 3,26 81,50

323.

Pudełka archiwizacyjne typu Boxy lub 

równoważny, z pokrywą i bocznymi uchwytami do 

przenoszenia, pole opisowe na grzbiecie i bocznej 

ściance

A4/ 

350x200x2

50 mm

szt. 25 3,97 99,25

324.

Pudło archiwizacyjne na pudła typu Boxy lub 

równoważny,  z pokrywą i bocznymi uchwytami 

do przenoszenia, pole opisowe na grzbiecie i 

bocznej ściance

A4/ 560 x 

275 x 

370mm

op.( 3 szt                 

w op.)
25 10,41 260,25

325.
Pudełka archiwizacyjne typu Esselte Eco lub 

równoważny, wzmocnione boczne  ścianki

100x233x3

27 mm
szt. 25 1,77 44,25

326.

Pudełka archiwizacyjne typu Esselte Speedbox lub 

równoważny,  podwójne wieko zabezpieczające 

przed przypadkowym otwarciem oraz 

wzmocniony otwór na palec

A4, 

150x350x2

50  mm

karton szt. 25 4,06 101,50

327.
Pudełko na CD/DVD,  kolorowe z koszulkami na 24 

szt.
szt. 5 14,55 72,75

328.

Pudełko na płyty CD/DVD/BD, spód szary, 

pokrywa dymna przeźroczysta, zamykana na 

klucz, ruchome uchwyty na płyty 

140x140x 

260mm

tworzywo 

sztuczne 
szary szt. 10 53,63 536,30

329.

Pudła archiwizacyjne typu ELBA TRIC O lub 

równoważny, wykonane z twardej tektury falistej, 

możliwość ustawienia kartonu poziomo lub 

pionowo, na grzbiecie otwory ułatwiające 

wyjmowanie i przenoszenie kartonu 

A4/     

265x95x34

0mm

op.(50 szt. 

w op.)
10 2,80 28,00

330.
Rolki do kasy fiskalnej typu Posnet Mobile HS EJ  

lub równoważny

szer. 57 

mm, dł. 15 

m 

op.( 10 szt 

w op.)    
50 6,70 335,00

331. Rolki offsetowe  do maszyn liczących 57mm 
op.( 120 

szt. w op.)
3 75,62 226,86

332.
Rozszywacz metalowy do zszywek 24/6, 26/6, z 

uchwytem w plastiku, wyposażony w blokadę 

różne 

kolory
szt. 25 1,01 25,25

333.
Samoprzylepna kieszeń z klapką na CD lub DVD 

wykonana z PVC

op. (25 szt. 

w op.)
5 16,33 81,65

334.

Segregator ofertowy typu Panorama lub  

równoważny, grzbiet - 65mm, 4 ringi  w kształcie 

„D", zamek 52 mm, przezroczysta kieszeń na 

grzbiecie i okładce 

A4 biały szt. 15 11,38 170,70



335.

Segregator ofertowy typu Panorama lub 

równoważny, grzbiet - 45mm, 4 ringi  w kształcie 

„D", zamek 35mm, przezroczysta kieszeń na 

grzbiecie i okładce 

A4 biały szt. 15 9,95 149,25

336.

Segregator ringowy typu FCK lub równowazny, 4 

ringi, grzbiet 25 mm, twarda tektura oklejona folią 

polipropylenową, z wymienną etykietą opisu

A4
różne 

kolory
szt. 50 5,71 285,50

337.

Segregator ringowy typu FCK lub równoważny, 4 

ringi, grzbiet 40 mm, twarda tektura oklejona folią 

polipropylenową,  z wymienną etykietą opisu

A4
różne 

kolory
szt. 50 6,01 300,50

338.

Segregator z 2 ringami, grzbiet - 25 mm, 

wykonany z twardej tektury oklejonej folią 

polipropylenową z połyskiem

A4
różne 

kolory
szt. 50 5,04 252,00

339.

Segregator z 2 ringami, grzbiet - 35mm, oklejony 

na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, dwustronna 

wymienna etykieta na grzbiecie, 

A4
różne 

kolory
szt. 50 6,27 313,50

340.

Segregator z 2 ringami,  grzbiet - 35mm, oklejony 

na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, na grzbiecie 

posiada dwustronną etykietę, 

A5
różne 

kolory
szt. 50 8,29 414,50

341.

Segregator z 4 ringami, grzbiet - 35mm, oklejony 

na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, dwustronna 

wymienna etykieta na grzbiecie 

A4
różne 

kolory
szt. 50 9,20 460,00

342.

Segregator, grzbiet -50 mm, wykonany z twardego 

kartonu, pokryty z zewnątrz poliolefiną, a 

wewnątrz jasnoszarym papierem, dwustronna 

etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy 

oraz blokadę, otwór na palec, kolory poliofeliny 

jednolity

A4
różne 

kolory
szt. 70 6,36 445,20

343.

Segregator, grzbiet - 50 mm,  okładka  pokryty 

folią polipropylenową z dwóch stron, dwustronna 

etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy  z 

ergonomicznym dociskiem, dolne krawędzie 

wzmocnione metalowym okuciem, otwór na 

palec, segregator typu Esselte no 1

A4
różne 

kolory
szt. 60 6,36 381,60

344.

Segregator, grzbiet - 75 mm,  okładka  pokryta z 

dwóch stron folią polipropylenową, dwustronna 

etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy  z 

ergonomicznym dociskiem, dolne krawędzie 

wzmocnione metalowym okuciem, otwór na palec 

wzmocniony metalowym okuciem

A4
różne 

kolory
szt. 400 6,36 2 544,00

345.

Segregator, grzbiet - 75 mm, wykonany z 

twardego kartonu, pokryty z zewnątrz poliolefiną, 

a wewnątrz jasnoszarym papierem, dwustronna 

etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy 

oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione  

okuciem, otwór na palec wzmocniony okuciem, 

kolory poliofeliny jednolity

A4
różne 

kolory
szt. 300 3,74 1 122,00

346.

Segregator, grzbiet -75 mm, wykonany z twardego 

kartonu, pokryty z zewnątrz poliolefiną, a 

wewnątrz jasnoszarym papierem, dwustronna 

etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy 

oraz blokadę, otwór na palec, kolory poliofeliny 

jednolite 

A5
różne 

kolory
szt. 400 5,95 2 380,00



347.

Segregator, grzbiet - 80 mm, wykonany z 

twardego kartonu, pokryty z zewnątrz i wewnątrz 

poliolefiną, dwustronna etykieta, wyposażony w 

mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, otwór na 

palec wzmocniony okuciem, metalowe okucie na 

dolnych krawędziach, kolory poliofeliny jednolite

A4
różne 

kolory
szt. 300 10,90 3 270,00

348.

Skalówka o przekroju trójkątnym, wykonana z 

anodowanego aluminium, z podziałem w 

układzie: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500, 

z kolorowym oznaczeniem stron 

szt. 1 23,32 23,32

349. Skoroszyt kartonowy oczkowy, pełny A4 280g/m2 biały szt. 30 0,44 13,20

350.
Skoroszyt kartonowy zawieszany do segregatora, 

pełny 
A4 280g/m2 biały szt. 50 0,49 24,50

351.

Skoroszyt plastikowy zawieszany do segregatora, 

wykonany z sztywnego PCV, przednia okładka 

przeźroczysta, tylna kolorowa, z multiperforacją, 

wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do 

opisu, zaokrąglone rogi obu okładek

A4
op. (10 szt. 

w op.)
125 4,02 502,50

352.

Skoroszyt plastikowy zawieszany do segregatora, 

wykonany z sztywnego PCV, przednia okładka 

przeźroczysta, tylna kolorowa, z multiperforacją, 

wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do 

opisu, zaokrąglone rogi obu okładek

A4
op. (20 szt. 

w op.)
125 8,04 1 005,00

353.

Skoroszyt zaciskowy plastikowy do 30 kartek, 

zacisk wykonany ze specjalnej elastycznej stali, 

okładka przednia przezroczysta, tylna - kolorowa

A4 szt. 75 2,28 171,00

354.
Skoroszyt zaciskowy z klipem, wykonany z PP, 

perłowy połysk, pojemność do 30 kartek
A4

różne 

kolory
szt. 25 6,69 167,25

355.

Skorowidz szyty -twarda oprawa błyszcząca, szyte 

kartki, kratka, wzmocnione grzbiety okładki, 

alfabetyczny register: 24 litery 

A4, 96 

kartki
szt. 25 7,56 189,00

356.

Skorowidz szyty -twarda oprawa błyszcząca, szyte 

kartki, kratka, wzmocnione grzbiety okładki, 

alfabetyczny register: 24 litery 

A5, 96 

kartki
szt. 25 4,62 115,50

357.
Spinacze biurowe metalowe okrągłe, wygięte 

noski
70mm

op. (50 szt. 

w op.)
75 3,23 242,25

358.
Spinacze biurowe metalowe okrągłe, wygięte 

noski
50mm

op. (100 

szt. w op.)
125 1,07 133,75

359.
Spinacze biurowe metalowe okrągłe, wygięte 

noski
33mm

op. (100 

szt. w op.)
125 0,48 60,00

360.
Spinacze biurowe metalowe okrągłe, wygięte 

noski
50mm

op. (100 

szt. w op.)
125 1,07 133,75

361.
Spinacze biurowe metalowe okrągłe, wygięte 

noski  
28mm

op. (100 

szt. w op.)
125 0,41 51,25

362. Spinacze biurowe metalowe trójkątne 31mm
op. (100 

szt. w op.)
125 0,46 57,50

363. Spinacze biurowe metalowe trójkątne 28mm
op. (100 

szt. w op.)
125 0,43 53,75

364. Spinacze krzyżowe, biurowe metalowe, duże 70mm
op. (12 szt. 

w op.) 
125 3,03 378,75

365. Spinacze krzyżowe, biurowe metalowe, małe 41mm 
op. (50 szt. 

w op.)
125 2,20 275,00



366.

Spinacze metalowe w pudełku magnetycznym, 

pojemnik na spinacze kształtu owalnego, 

bezbarwny z polistyrenu, magnetyczna pokrywka

26mm
op. (100 

szt. w op.)
125 2,32 290,00

367.

Spinacze metalowe w pojemniku, pojemnik na 

spinacze

owalny kształt, bezbarwny z polistyrenu, 

magnetyczna pokrywka, spinacze powlekane w 

różnych kolorach 

28mm
op. (100 

szt. w op.)
10 2,56 25,60

368.

Sprężone powietrze  do czyszczenia sprzętu 

elektronicznego z plastikową rurką (np. 

klawiatury)

400 ml szt. 50 5,82 291,00

369.

Szablon kreślarski z przezroczystego dymnego 

plastiku, zawiera 37 wzorów kół i zaokrągleń o 

średnicach od 4 do 40 mm, wymiary szablonu 

163x280 mm, przystosowany do kreślenia tuszem

szt. 5 5,36 26,80

370. Sznurek - szpagat jutowy 250m szt. 25 4,02 100,50

371. Sznurek konopny 6 dkg szt. 25 1,25 31,25

372. Sznurek lniany - dratwa 0,4 kg szt. 25 19,99 499,75

373. Sznurek nici bawełniana zwana "dziesiątki"
op. (1000m 

w op.)
25 11,72 293,00

374. Szpilki stalowe niklowane ze szklanymi łebkami 33 mm
op. (100 

szt. w  op.)
10 1,09 10,90

375.

Ściereczki nasączone do czyszczenia obudowy 

skanerów, komputerów,  laptopów, klawiatur, 

ulegają biodegradacji, antystatyczne , nie 

pozostawiają smug itp.

op. (100 

szt. w  op.)
75 4,16 312,00

376.

Ściereczki nasączone do czyszczenia szyby 

skanerów, ekranów komputerów, laptopów, 

ulegają biodegradacji, antystatyczne , nie 

pozostawiają smug itp.

op. (100 

szt. w  op.)
50 4,22 211,00

377.

Tablica korkowa  rama wykonana z profilu 

aluminiowego "C", wykończona plastikowym 

narożnikami

60x90cm szt. 10 42,46 424,60

378.

Tablica korkowa  rama wykonana z profilu 

aluminiowego "C", wykończona plastikowym 

narożnikami

120x180cm szt. 5 145,58 727,90

379.
Tablica korkowa, rama drewniana sosnowa, tył 

tablicy - pilśnia 
30x40cm szt. 5 6,65 33,25

380.
Tablica korkowa, rama drewniana sosnowa, tył 

tablicy - pilśnia 
60x40 cm szt. 5 10,87 54,35

381.
Tablica korkowa, rama drewniana sosnowa, tył 

tablicy - pilśnia 
120x90cm szt. 5 34,37 171,85

382.
Tablica korkowa, rama drewniana sosnowa, tył 

tablicy - pilśnia 
60x90cm szt. 5 16,76 83,80

383.

Tablica korkowa, rama wykonana z profilu 

aluminiowego "C", wykończona plastikowym 

narożnikami

60x45cm szt. 5 37,85 189,25

384.

Tablica typu Flipchart magnetyczna  lub 

równoważna, suchościeralna, regulowana 

wysokość, półka na markery, na trójnogu

 100x70 cm szt. 5 147,82 739,10



385.

Taśma biurowa invisible, jednostronna BOPP, 

można po niej pisać, niewidoczna na kserowanych 

dokumentach, nie zostawia smug i nie żółknie z 

upływem czasu, duża wytrzymałość i wysoka siła 

klejenia lub równoważna

19x33mm matowa szt. 50 0,93 46,50

386.
Taśma do holderów, szerokość 8 mm, zaczep w 

formie klipsa 

różne 

kolory
szt. 50 0,75 37,50

387.
Taśma do kalkulatora typu Citizen CX122  lub  

równoważny
szt. 10 4,00 40,00

388.
Taśma do kalkulatora, czarno-czerwona typu 

Citizen CX140/120/123  lub  równoważny
IR 40T szt. 10 4,00 40,00

389. Taśma do kasy fiskalnej termoczuła
szer. 5,7 

mm
szt. 10 0,68 6,80

390.
Taśma dwustronna obustronnie pokryta 

emulsyjnym klejem akrylowym

38mmx 

10m
biała szt. 25 2,08 52,00

391.
Taśma dwustronna uniwersalna z folii PP, klej ze 

sztucznego kauczuku

50mm x 

25m
biała szt. 50 8,49 424,50

392.
Taśma dwustronna uniwersalna z folii PP, klej ze 

sztucznego kauczuku

48mm x 

25m
biała szt. 25 6,04 151,00

393. Taśma dwustronna żółta 38mm żółta szt. 25 3,25 81,25

394.
Taśma klejąca dwustronna, bezbarwna, do 

łączenia papieru, folii itp. na podajniku

12mmx6,3 

m
szt. 25 7,50 187,50

395.
Taśma klejąca jednostronna, bezbarwna, 

wykonana z polipropylenu
20mx24mm szt. 125 0,39 48,75

396.
Taśma klejąca jednostronna, bezbarwna, 

wykonana z polipropylenu
20mx18mm szt. 125 0,30 37,50

397.
Taśma matowa typu Scotch Magic lub 

równoważny 

szer. 19 

mm
szt. 125 1,05 131,25

Taurus/TM-02/ taśma matowa 

19mm/33m

398.
Taśma matowa typu Scotch Magic lub 

równoważny z dyspenserem

szer. 19 

mm
szt. 75 2,52 189,00

Taurus/TDS-04/taśma matowa 

19mm/33m z dyspenserem 

399. Taśma pakowa akrylowa
48mm x 

45m

przeźroczys

ta /brąz
szt. 50 1,32 66,00

400.
Taśma pakowa kolorowa typu BOPP lub 

równoważny 
szer.48 mm 

różne 

kolory
szt. 50 1,81 90,50

401. Taśma pakowa solwentowa
48mmx54 

m

przeźroczys

ta /brąz
szt. 50 1,32 66,00

402. Taśma PCV  lakiernicza 
 4,8 mmx25 

m
biała szt. 25 2,39 59,75

403.

Taśma przylepna, matowa, zapisywalna, do 

odrywania ręcznego, z możliwością usunięcia jej 

bez uszkodzenia powierzchni, odporna na 

starzenie, typu Scotch lub równoważny

10 m x 19 

mm
szt. 25 1,05 26,25

404.

Taśma samoprzylepna z podajnikiem, z 

możliwością usunięcia jej bez uszkodzenia 

powierzchni,  typu Scotch lub równoważny 

19 mm x 33 

m
kpl. 25 1,05 26,25

405.

Taśma przylepna do większości powierzchni 

można po niej pisać każdym rodzajem tuszu – po 

odklejeniu nie zostawia śladów – rozmiar: 

średnica 35 mm, 13 mm x 21 m tzw. "gęsia 

skorka" 

rózne 

kolory
szt. 25 10,18 254,50

406.

Teczka do archiwizacji, wykonana z mocnego 

polipropylenu, wzmocnione brzegi, 6 kieszeni 

służących do archiwizacji, zapinana na gumkę

A4
różne 

kolory
szt. 25 8,88 222,00



407.

Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury, 

na zewnątrz okleina, z napisem, 15 tekturowych 

przegródek

A4
różne 

kolory
szt. 25 16,22 405,50

408.

Teczka do podpisu, wykonana ze sztywnej tektury, 

na zewnątrz okleina, z napisem, 19 tekturowych 

przegródek

A4
różne 

kolory
szt. 25 22,94 573,50

409.

Teczka kartonowa lakierowana z gumką, 3 

zakładki chroniące przed wypadaniem 

dokumentów

A4 400g/m2
różne 

kolory
szt. 750 1,03 772,50

410.

Teczka kartonowa wiązana, wykonana z kartonu, 

3 zakładki chroniące przed wypadaniem 

dokumentów

A4 350g/m2 biała szt. 3000 0,55 1 650,00

411.

Teczka kartonowa wiązana, wykonana z kartonu, 

3 zakładki chroniące przed wypadaniem 

dokumentów

A4 350g/m2
różne 

kolory
szt. 500 0,89 445,00

412.

Teczka kartonowa z gumką i haczykami, 3 zakładki 

chroniące przed wypadaniem dokumentów, kolor 

biały

A4 350g/m2 biała szt. 500 1,14 570,00

413.

Teczka kartonowa z gumką i haczykami, 3 zakładki 

chroniące przed wypadaniem dokumentów, różne 

kolory 

A4 350g/m2
różne 

kolory
szt. 500 1,38 690,00

414.
Teczka kartonowa z gumką, 3 zakładki chroniące 

przed wypadaniem dokumentów
A5 350g/m2 biała szt. 500 1,28 640,00

415.
Teczka kartonowa z gumką, 3 zakładki chroniące 

przed wypadaniem dokumentów
A4 350g/m2

różne 

kolory
szt. 750 0,71 532,50

416.

Teczka z gumką wykonana z tektury o gramaturze 

450 g/m2, jednostronnie barwiona, pokryta folia 

polipropylenową

A4 450 g/m2
różne 

kolory
szt. 75 0,92 69,00

417.
Teczka kopertowa z folii transparentnej zamykana 

na nap
A4

różne 

kolory
szt. 75 0,91 68,25

418.

Teczka kopertowa z zapięciem nie gorszym niż 

LEITZ WOW  lub równoważny, wykonana z 

wysokiej jakości PP

A4 
różne 

kolory

op.(6 szt. w 

op.)
25 27,83 695,75

419. Teczka polipropylenowa A0 czarna szt. 10 79,10 791,00

420.

Teczka rysunkowa wykonana z czarnego 

polipropylenu zamykana na plastikowe zamki. 

Posiada wygodną plastikową rączkę do noszenia i 

materiałowy pasek na ramię

B1 

101x73x4c

m (+/-5cm)

szt. 5 42,77 213,85

421.

Teczka rysunkowa wykonana z czarnego 

polipropylenu zamykana na plastikowe zamki. 

Posiada wygodną plastikową rączkę do noszenia i 

materiałowy pasek na ramię

A1 84x60x4 

cm (+/-

5cm)

szt. 5 43,81 219,05

422.

Teczka rysunkowa wykonana z czarnego 

polipropylenu zamykana na plastikowe zamki. 

Posiada wygodną plastikową rączkę do noszenia i 

materiałowy pasek na ramię

B2 

73x52x4cm 

(+/-5cm)

szt. 5 30,57 152,85

423.

Teczka skoroszytowa typu Plus Zero Max lub 

równoważny, plastikowe wąsy, regulowana 

szerokość grzbietu ( od 1 do 10 cm) 

A4
różne 

kolory
szt. 10 8,93 89,30

424.

Teczka skrzydłowa, wykonana z sztywnej tektury, 

powlekana folią polipropylenową, posiada 

kolorową wyklejkę, zamykana z gumką, 3 zakładki 

chroniące przed wypadaniem dokumentów, szer. 

grzbietu 40mm, typu Duo Colours lub 

równoważny

A4
różne 

kolory
szt. 125 5,13 641,25



425.

Teczka skrzydłowa, wykonana z sztywnej tektury, 

powlekana folią, zamykana na 2 rzepy, 3 zakładki 

chroniące przed wypadaniem dokumentów, szer. 

grzbietu 35mm

A4
różne 

kolory
szt. 50 5,13 256,50

426.

Teczka typu Box lub równoważna, o szerokości  

grzbietu 5 cm wykonana z twardej  tektury o 

grubości 2mm, powleczonej folią PP, posiada 

czarną wyklejkę z wysokiej jakości surowca, 

zamykana na gumkę

A4
różne 

kolory
szt. 50 8,17 408,50

427.

Teczka wyposażona w rączkę z plastiku, wykonana 

z twardej tektury powleczonej PP, zamykana na 

zamek z tworzywa, szerokość grzbietu 4 cm

A4
różne 

kolory
szt. 25 6,94 173,50

428.

Teczka z gumką na rogach wykonana z preszpanu 

powlekanego woskiem wewnętrzne trzy skrzydła 

zamykane gumką chronią przed wysunięciem 

dokumentów narożne gumki dociskające w 

kolorze teczki

A4
różne 

kolory
szt. 25 1,97 49,25

429.

Teczka z rączką wykonana ze sztywnej tektury, 

oklejonej z dwóch stron kolorową okleiną, rączka i 

zamek wykonane z czarnego plastiku, szerokość 

grzbietu 100mm

A4
różne 

kolory
szt. 25 9,45 236,25

430.

Teczka z rączką wykonana ze sztywnej tektury, 

oklejonej z dwóch stron kolorową okleiną, rączka i 

zamek wykonane z czarnego plastiku, szerokość 

grzbietu 40 mm

A4
różne 

kolory
szt. 25 6,94 173,50

431. Tektura introligatorska, gr. 3 mm   B1 szt. 10 1,54 15,40

432.

Temperówka metalowa podwójna, stalowe 

ostrze, mocowane wkrętem, rowkowany korpus 

temperówki, dwa otwory o różnej wielkości 

szt. 50 0,59 29,50

433.

Temperówka metalowa pojedyncza, stalowe 

ostrze, mocowane wkrętem, rowkowany korpus 

temperówki 

szt. 50 0,34 17,00

434.

Temperówka plastikowa z pojemnikiem, 

transparentny pojemnik na ostrużyny, stalowe 

ostrze mocowane wkrętem

szt. 50 0,76 38,00

435.
Tuba na rysunki, plakaty, dł. regulowana 50-100 

cm, z paskiem
śr. 10,5cm

różne 

kolory
szt. 10 18,14 181,40

436.
Tuba na rysunki, plakaty, dł. regulowana 60-110 

cm, z paskiem
śr. 8,5cm

różne 

kolory
szt. 10 9,96 99,60

437.
Tuba tekturowa do przechowywania, przesyłania i 

przenoszenia, zamykane poprzez dwie zatyczki

dł. 120 cm,  

śr. 8 cm

różne 

kolory
szt. 10 8,55 85,50

438.

Tusz do pieczątek ręcznych i samotuszujących z 

gumową płytką, końcówka do nasączania 

poduszek

25ml
różne 

kolory
szt. 75 0,75 56,25

439. Tusz kreślarski 20 ml czarny szt. 125 5,02 627,50

440.

Wizytownik obrotowy typu Durable Visifix lub 

produkt równoważny, stabilna metalowa 

podstawa, przekładki alfabetyczne A-Z, 

mechanizm obrotowy, łatwe wyciąganie i 

wkładanie kieszonek na wizytówki

400 

wizytówek 

(200 

dwustronn

ych 

kieszonek 

na 

wizytówki)  

czarny szt. 10 115,69 1 156,90



441.
Wkład do długopisu kulkowego typu Uni 

Jetstream SXN 101 lub równoważny

różne 

kolory
szt. 25 1,82 45,50

442. Wkład do długopisu typu BK 77 lub równoważny
różne 

kolory
szt. 75 1,98 148,50

443.
Wkład do długopisu typu Pentel K-106, K-116 

Hybrid Gel Grip lub równoważny

różne 

kolory
szt. 75 2,50 187,50

444.
Wkład do długopisu typu Pilot  Grip G-1 lub 

równoważny 

różne 

kolory
szt. 75 2,66 199,50

445.
Wkład do długopisu typu Zenith 7 lub 

równoważny

różne 

kolory
szt. 75 0,25 18,75

446.
Wkład do długopisu Flex Grip Ultra Rt lub 

równoważny

różne 

kolory
szt. 10 4,59 45,90

447.
Wkład do długopisu Rystor GL EKO lub 

równoważny 

różne 

kolory
szt. 50 1,45 72,50

448. Wkład do pióra kulkowego typu  Pentel BL107
różne 

kolory
szt 25 2,99 74,75

449.
Wkład do pióra kulowego typu Pilot Frixion Clicker 

lub równoważne, linia pisania 0,35 mm

różne 

kolory
szt. 25 4,78 119,50

450.
Wkład do pióra żelowego o gr. 0,7mm typu BL 77 

lub równoważny

różne 

kolory
szt. 75 2,99 224,25

451. Wkład do pióra żelowego BL 27 lub równoważny
różne 

kolory

op.(10 szt. 

w op.)
15 37,54 563,10

452. Wkład do pióra żelowego UB 150 lub równoważny 
różne 

kolory

op.(10 szt. 

w op.)
15 39,42 591,30

453.

Wkład do segregatora, w kratkę 5x5 mm, 

dostosowany do segregatorów ringowych oraz z 

mechanizmem dźwigniowym z dociskaczem, 

opakowanie foliowane

A4 80g/m2 biały

op. (50 

kartek w 

op.)

25 2,13 53,25

454.

Wkład do segregatora, w kratkę 5x5 mm, 

dostosowany do segregatorów ringowych oraz z 

mechanizmem dźwigniowym z dociskaczem, 

opakowanie foliowane

A4 80g/m3
różne 

kolory

op. (50 

kartek w 

op.)

25 2,85 71,25

455. Wkład żelowy UMR 87 lub równoważny
różne 

kolory

op.(10 szt. 

w op.)
25 39,68 992,00

456.
Wkłady do noża typu Olfa Nóż XH-1 lub produkt 

równoważny 
szt. 25 8,68 217,00

457.

Woreczki foliowe z zamknięciem strunowym,  

łatwe wielokrotne zamknięcie, grubość folii 

polietylenowej 50 µm.

50x70mm
op. (100 

szt. w op.)
25 0,81 20,25

458.

Woreczki foliowe z zamknięciem strunowym,  

łatwe wielokrotne zamknięcie, grubość folii 

polietylenowej 50 µm.

70x100mm
op. (100 

szt. w op.)
25 1,33 33,25

459.

Woreczki foliowe z zamknięciem strunowym,  

łatwe wielokrotne zamknięcie, grubość folii 

polietylenowej 50 µm.

160x220m

m

op. (100 

szt. w op.)
25 5,66 141,50

460.

Woreczki foliowe z zamknięciem strunowym,  

łatwe wielokrotne zamknięcie, grubość folii 

polietylenowej 50 µm.

100x165m

m

op. (100 

szt. w op.)
25 2,64 66,00

461.

Woreczki foliowe z zamknięciem strunowym,  

łatwe wielokrotne zamknięcie, grubość folii 

polietylenowej 50 µm.

350 x 450 

mm

op. (100 

szt. w op.)
25 22,50 562,50

462.

Zakładki indeksujące kolorowe, samoprzylepne, 

papierowe, 4 kolory min. po 40 szt. z każdego 

koloru

20x50mm

w 4 

różnych 

kolorach

szt. 25 1,01 25,25

463.
Zakładki indeksujące kolorowe, samoprzylepne, 

przeźroczyste wielokrotnego użytku 
25x43mm

w różnych  

kolorach
szt. 25 1,01 25,25



464.

Zakładki indeksujące kolorowe, samoprzylepne, 

przeźroczyste wielokrotnego użytku, 4 kolory 

neonowe po 35 szt. z każdego koloru

12x43 mm

w 4 

różnych 

kolorach

op. 

(4x35szt. w 

op.) 

25 1,34 33,50

465.

Zakładki indeksujące kolorowe, samoprzylepne, 

przeźroczyste wielokrotnego użytku, 4 kolory 

neonowe po 50 szt. z każdego koloru

20x50mm 75g/m2

w 4 

różnych 

kolorach

szt. 25 1,28 32,00

466.

Zakładki indeksujące strzałki kolorowe, 

samoprzylepne, precyzyjnie wskazują akapit, 

linijkę, czy cyfrę w tekście  wielokrotnego użytku, 

4 kolory neonowe po 24 szt. z każdego koloru

12x43 mm

w 4 

różnych 

kolorach

op. 

(4x24szt. w 

op.) 

25 5,35 133,75

467.

Zakreślacz tekstu, końcówka ścięta, 

fluorescencyjny tusz, szerokość linii pisania 2-5 

mm

różne 

kolory
szt. 25 0,57 14,25

468.

Zakreślacz  tekstu, końcówka ścięta, 

fluorescencyjny tusz, szerokość linii pisania 2-5 

mm, 4 szt. w komplecie

różne 

kolory

op. (4 szt. 

w op.)
50 2,68 134,00

469.

Zakreślacz tekstu, końcówka ścięta, 

fluorescencyjny tusz, szerokość linii pisania 2-5 

mm, 6 szt. w komplecie

różne 

kolory

op. (6 szt. 

w op.)
50 4,02 201,00

470.

Zakreślacz, atrament pigmentowy na bazie wody, 

intensywne, nieblaknące kolory, do wszystkich 

rodzajów papieru

końcówka 

ścięta

różne 

kolory
szt. 40 0,55 22,00

471.
Zeszyt w kratkę w oprawie półtwardej pokrytej 

lakierem, szyta i klejona oprawa

A5, 16 

kartek
szt. 40 0,39 15,60

472.
Zeszyt w kratkę w oprawie półtwardej pokrytej 

lakierem, szyta i klejona oprawa

A5, 

32kartek
szt. 50 0,68 34,00

473.
Zeszyt w kratkę w oprawie półtwardej pokrytej 

lakierem, szyta i klejona oprawa

A5, 60 

kartek
szt. 50 0,96 48,00

474.
Zeszyt w kratkę w oprawie półtwardej pokrytej 

lakierem, szyta i klejona oprawa

A5, 96 

kartki
szt. 50 1,61 80,50

475.
Zeszyt w kratkę w twardej tekturowej oprawie, 

pokrytej lakierem szyta i klejona oprawa

A5, 96 

kartek
szt. 50 2,40 120,00

476.
Zeszyt w kratkę w twardej tekturowej oprawie, 

pokrytej lakierem, szyta i klejona oprawa

A4, 96 

kartek
szt. 50 4,01 200,50

477.

Zeszyt w miękkiej oprawie okładka zeszytu 

wykonana z kartonu pokrytego lakierem UV, 

kratka

A5, 

32kartek
szt. 50 1,60 80,00

478.

Zeszyt w miękkiej oprawie okładka zeszytu 

wykonana z kartonu pokrytego lakierem UV, 

kratka

A5, 60 

kartek
szt. 50 1,09 54,50

479.

Zeszyt w miękkiej oprawie okładka zeszytu 

wykonana z kartonu pokrytego lakierem UV, 

kratka

A5, 96 

kartki
szt. 50 2,09 104,50

480.

Zszywacz długoramienny, zszywanie otwarte i 

zamknięte, ładowany od góry, blokada przed 

zamknięciem zszywacza, do 40 kartek, do formatu 

od A2 do A6, na zszywki 24/6, 26/6, 24/8

różne 

kolory
szt. 10 19,91 199,10

481. Zszywacz metalowy mini na zszywki nr 10
różne 

kolory
szt. 25 1,87 46,75

482.

Zszywacz metalowy średni, zszywanie otwarte i 

zamknięte, ładowany od góry, blokada przed 

zamknięciem zszywacza, do 30 kartek, na zszywki 

24/6, 26/6

różne 

kolory
szt. 10 5,50 55,00



483.

Zszywacz typu Leitz 5500 lub równoważny, 

zszywacz z tworzywa sztucznego z częściami 

mechanicznymi z metalu, zszywa 30 kartek, 

głębokość wsuwania 60 mm

różne 

kolory
szt. 25 5,72 143,00

Taurus 805/ zszywacz do 30 

kartek głębokość wsuwu 60mm

484.

Zszywacz, grzbiet pokryty materiałem 

antypoślizgowym, konstrukcja metalowa, 

zszywanie otwarte i zamknięte, ładowany od góry, 

blokada przed zamknięciem zszywacza, do 20 

kartek, na zszywki 24/6, 26/6

różne 

kolory
szt. 25 3,42 85,50

485.

Zszywacz  o metalowej konstrukcji, obudowa z 

trwałego tworzywa, ramię antypoślizgowe, 

ładowany od góry, zszywa do 60 kartek, głębokość 

zszywania 61 mm

różne 

kolory
szt. 5 51,86 259,30

486.

Zszywacz bezzszywkowy, posiadający mechanizm 

wspomagający spięcie kartek bez wysiłku, kartki 

łączone są za pomocą samego papieru, trwale 

łączy do 10 arkuszy papieru,

różne 

kolory
szt. 10 27,49 274,90

487. Zszywki  ocynkowane do zszywaczy  23/13
op.(1000 

szt. w op.)
150 1,60 240,00

488. Zszywki biurowe do zszywaczy 10
op.(1000szt

. w op.)
50 0,41 20,50

489. Zszywki biurowe do zszywaczy 23/10
op. (1000 

szt. w op.)
25 1,33 33,25

490. Zszywki biurowe do zszywaczy 23/17
op. (1000 

szt. w op.)
25 2,13 53,25

491. Zszywki biurowe do zszywaczy 23/8
op. (1000 

szt. w op.)
75 1,06 79,50

492. Zszywki biurowe do zszywaczy 24/6
op. (1000 

szt. w op.)
500 0,39 195,00

493. Zszywki biurowe do zszywaczy 25/10
op. (1000 

szt. w op.)
50 6,99 349,50

494. Zszywki biurowe do zszywaczy 26/6
op. (1000 

szt. w op.)
50 0,64 32,00

495.
Zszywki biurowe do zszywaczy 26/6, stalowe - 

galwanizowane typu Leitz lub  równoważny

op. (1000 

szt. w op.)
25 3,84 96,00

496. Zszywki biurowe ocynkowane do zszywaczy 24/6
op. (1000 

szt. w op.)
50 0,38 19,00

497. Zszywki biurowe ocynkowane do zszywaczy 24/8
op. (1000 

szt. w op.)
50 0,91 45,50

498. Zszywki biurowe ocynkowane do zszywaczy 26/6
op. (1000 

szt. w op.)
25 0,64 16,00

499.
Zszywki biurowe typu Heavy Duty lub 

równoważne do zszywaczy 23/13

op.(1000szt

. w op.)
25 3,46 86,50

500.
Zszywki typu Leitz lub równoważne, biurowe 

przeznaczone do małych zszywaczy 10

op.(1000 

szt. w op.)
25 0,31 7,75

165 382,85 xRAZEM 


