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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
L.p.

Minimalne wymagania Zamawiającego

1.

kalkulator biurowy typu CITIZEN SDC-444S lub równoważny, 12-pozycyjny
wyświetlacz, klawisz zmiany znaku, określenie miejsc po przecinku, zaokrąglanie
wyników, klawisz cofania, podwójna pamięć MII, obliczanie marży MU, obliczenia
z wykorzystaniem pamięci M+/M-, podwójne zasilanie, wymiary 153x199x30 mm

2.

tablica korkowa 150x100 w drewnianej ramie sosnowej, powierzchnia tablicy
wykonana z naturalnego materiału korkowego, tylna cześć tablicy wykonana z
pilśni, możliwy montaż tablicy w pionie lub poziomie, tablica przeznaczona do
zawieszania kartek za pomocą pinesek, w zestawie komplet do montażu tablicy

4

3.

ołówek typu stabilo lub równoważny z gumką, klejony grafit, do pisania,
rysowania i cieniowania
dziurkacz typu Eagle Dynamic P5180M lub równoważny, metalowa konstrukcja,
ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa, elementy wykończeniowe z tworzywa
ABS, pojemnik na ścinki nierysujący podłoża z tylną klapką ułatwiającą
opróżnianie, listwa formatowa oraz wskaźnik środka strony, średnica dziurki 5,5
mm, rozstaw dziurek 80mm,

130

5.

ściereczki nasączone do obudów, opakowanie zawierające 100 nasączonych
biodegradowalnych ściereczek, nie pozostawiające smug, posiadające właściwości
antystatyczne, przebadane dermatologicznie, o przyjaznej dla środowiska formule

65

6.

zakreślacz- kpl. 4 kolory typu Steaedtler Textsurer lub równoważny, nieblaknący
atrament pigmentowy do papieru, kserokopii, faksu, atrament nierozmazywujący
wydruków atramentowych i odręcznego pisma, szybkoschnący, skuwka z klipsem,
gładka, ścięta końcówka o grubości linii ok. 1-5 mm

65

7.

kosz na śmieci plastikowy z uchylną pokrywą 25 l, dostosowany do jednorazowych
worków na śmieci

2

8.

klej w sztyfcie typu Pritt 20g lub równoważny, do klejenia papieru, tektury, w
opakowaniu utrzymującym świeżość, bezbarwny, bezwonny, szybkoschnący,
niebrudzący
klipy do papieru typu Grand 25mm 1" lub równoważny, sprężyste o wysokiej
trwałości, lakierowana na czarno powłoka odporna na zadrapania, 12 szt. w
opakowaniu
rozszywacz typu Rapid c2 lub równoważny, plastikowe uchwyty na palce,
wykonane ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem , usuwa różne
rodzaje zszywek
taśma biurowa typu Grand 18mmx30yd lub równoważny, przeźroczysta,
bezwonna, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym,
stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła, wzmocniona powłoka
taśmy odporna na starzenie, zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

65

koperta biała B5, samoklejąca HK z paskiem
koperta biała C4, samoklejąca HK z paskiem

1300
1300
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14.

przybornik na biurko bez wyposażenia, wykonany z trwałego tworzywa,
przegródki o zróżnicowanej wielkości i głębokości, do segregowania przyborów
biurowych

65

15.

długopis czerwony typu Pentel lub równoważny, końcówka o grubości 0,7mm
wykonana z "niklowanego srebra", kulka zaś z węglika wolframu, grubość linii 0,27
mm, długość linii pisania 1700 m, skuwka z klipem, wymienny wkład

65

16.

pióro kulkowe typu Pilot Frixion lub równoważny, niebieskie, pozwalające na
natychmiastową i niepozostawiającą widocznych śladów korektę błędów i
pomyłek, unikalny, szybkoschnący i ścieralny tusz nadający się dla osób
leworęcznych. Wykonane zapisy znikają bez śladu po dynamicznym potarciu szarą
końcówką (na skutek wzrostu temperatury do +65°C). Usunięte zapisy można
przywrócić, wystawiając je na działanie temperatury poniżej -10°C. Grubość
końcówki: 0,7 mm. Grubość linii pisania: 0,35 mm

130

17.

gumka typu Pentel czarna ZEAH06 lub równoważny, wycierająca ołówek nie
naruszając struktury papieru, dłuższa żywotność, minimalna ilość ścinek, z
materiałem polimerowym, który powoduje mniejsze tarcie o powierzchnię

65

18.

korektor w piórze, szybkoschnący płyn korygujący, perfekcyjne pokrycie
powierzchni korygowanej, niewidoczny na fotokopiach, metalowa końcówka

65

19.

marker ze ściętą akrylową końcówką, czarny typu BIC 2300 lub równoważny,
permanentny, na bazie alkoholu, bezzapachowy, polipropylenowa obudowa
zawierająca 5,4 g atramentu, długość linii pisania 1100 m, nie zawierający PVC,
ksyleny oraz toulenu, szerokość linii 3,1-5,3mm,

65

20.

kołonotatnik A4 /100 kartek typu Top jardin REG 5 lub równoważny, twarda
okładka, w kratkę, z kolorowymi registrami bocznymi

65

21.

skoroszyt z listwą plastikowy A4 sztywny zawieszany typu Biurfol lub
równoważny, z wysokiej jakości folii PVC, przód twardy przeźroczysty, tył twardy
kolorowy, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym
ringiem, w środku blaszka i wąs o długości 16,5 cm, umożliwiający wpięcie
dokumentów do 20 mm, wymienny, papierowy pasek do opisu, dwa wycięcia
ułatwiające wysuwanie paska, zaokrąglone rogi obu okładek

1300

22.

ściereczki nasączone do monitorów typu Fellowes lub równoważny, opakowanie
zawierające 100 nasączonych biodegradowalnych ściereczek, nie pozostawiające
smug, posiadające właściwości antystatyczne, przebadane dermatologicznie, o
przyjaznej dla środowiska formule

65

23.

teczka skrzydłowa z gumką A4 typu Caribic VauPe lub równoważny, szerokość
grzbietu 40 mm, wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, z czarną wyklejką
z wysokiej jakości surowca, pokryta folią polipropylenową, zamykana na 2 rzepy

65

24.

teczka z gumką lakierowana A4 typu Esselte lub równoważny, z mocnego,
barwionego i lakierowanego z jednej strony kartonu, z mocną gumką i trzema
zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem

1300

25.

zakładka indeksująca, papierowa, neonowe kolory 20x50 mm. 4 kolory typu Dalpo
lub równoważny, zakładki z nałożonym klejem, umożliwiające wielokrotne
przyklejanie, po odklejaniu nie pozostawiające śladu, do klasyfikowania i
zaznaczania

195

ZG.261.10.2018
Załącznik nr 1
26.

półka transparentna, z trwałego polistyrenu, Możliwość łączenia szufladek w
pionie oraz kaskadowo. Wymiary zewnętrzne (spód): 346 x 254 x 60 mm,
Wymiary wewnętrzne: 325 x 244 x 43 mm

130

27.
28.

zszywki typu Grand 24/6 lub równoważny, biurowe,
koszulka A4 groszkowa typu Bantex lub równoważny, 100 szt. w opakowaniu,
otwierane z góry, przeźroczysta struktura folii, antystatyczne, antyrefleksyjne,
wzmocniony pasek z perforacją, 48 mic.,

130
130

29.

notes samoprzylepny żółty 75x75 mm, papier z nałożonym klejem, umożliwiający
przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odklejeniu nie pozostawiające
śladu

260

30.

nożyczki bursztynowe typu Grand 18,5 mm lub równoważny, ze stali nierdzewnej,
hartowanej, ostre końcówki umożliwiające precyzyjne wycinanie, uchwyty z
tworzywa sztucznego
papier A4, przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarnobiałych i kolorowych, do kopiowania, gramatura 80 g/m2

2

32.

segregator duży A4/75, z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną,
wewnątrz jasnoszarym papierem, dwustronna etykieta opisowa, dolne krawędzie
segregatora wzmocnione niklowanymi okuciami, dwa otwory na przedniej
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu

130

33.

segregator mały A4/50, z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną,
wewnątrz jasnoszarym papierem, dwustronna etykieta opisowa, dolne krawędzie
segregatora wzmocnione niklowanymi okuciami, dwa otwory na przedniej
okładce utrzymujące segregator w zamknięciu

130

34.

długopis niebieski typu Pentel lub równoważny, końcówka o grubości 0,7mm
wykonana z "niklowanego srebra", kulka zaś z węglika wolframu, grubość linii 0,27
mm, długość linii pisania wynosi bowiem ok. 1700 m, skuwka z klipem, wymienny
wkład

130

35.
36.

ofertówka A4, przeźroczysta, zgrzana w literę L,
zszywacz typu Rapid Fashion F16 lub równoważny , z krótkim magazynkiem, z
trwałego wytrzymałego tworzywa, typu ABS, mechanizm stalowy, ergonomiczny
kształt, wygodny mechanizm uzupełniania zszywek od góry, zszywanie zamknięte,
otwarte i tapicerskie, głębokość zszywania 55 mm, zszywanie do 30 kartek

65
12

37.

korektor w taśmie typu Pentel ZTT15 lub równoważny, jednorazowy z trwałą
poliestrową taśmą korygującą, możliwość natychmiastowego pisania po
korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający chroniący taśmę
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, długość taśmy 12m, szerokość 5 mm

4

38.

Papier ksero, grubość 80g, białość CIE 153, format A4, 500 arkuszy w ryzie.

200 ryz

39.

Papier ksero, grubość 160g, białość CIE 168, format A4, Sztywność(MD/CD)
555/310, 250 arkuszy w ryzie

12 ryz

40.

Długopis typu Ink Joy lub równoważny. Trójkątna przeźroczysta obudowa. Kolor
tuszu – niebieski, grubość linii pisania 0,4 mm. Długopis ze skuwką

600

31.

130 ryz
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41.

Blok notatnikowy A4 z multiperforacją dla łatwego wyrywania kartek, 50 kartek.
Nadrukowany wzór: kratka, miękka okładka, wykonany z papieru offset 60g.
Klejony od góry, okładka lakierowana.

500

42.

Toner do KONICA MINOLTA BIZHUB C227 – black (oryginał)

9

43.

Toner do KONICA MINOLTA BIZHUB C227 –cyan (oryginał)

3

44.

Toner do KONICA MINOLTA BIZHUB C227 –magenta (oryginał)

3

45.

Toner do KONICA MINOLTA BIZHUB C227 –yellow (oryginał)

3

47.

Terminarz książkowy A5, blok kalendarza szyty nićmi, rozbudowana część 70
informacyjna, planer przed każdym miesiącem, ilość stron – 392, papier
chamois. Wymiary 142x 203 mm, wycinane registry, oprawa typu Vivella lub
równoważna, dostępna w 14 kolorach. Na oprawie wytłoczony logotyp
Polski FADN ze znakiem graficznym, według przykładowej wizualizacji.
Dokładne rozmieszczenie i rozmiary tłoczenia zostaną uzgodnione z
wybranym Wykonawcom.

