
 

1 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

 

Dostawa materiałów biurowych na lata 2013-2015 
 dla Jednostki Realizującej Projekt  

"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice"   
                                                                       

LP. 

 

Przedmiot zamówienia 
 

Ilość 
 

Jednostka miary 
 

1. 2. 3. 4. 

1 

cienkopis z końcówką o grubości 0,4 mm, opak. zbiorcze 10 szt. 

różnokolorowych  30 szt 

2 dziennik budowy A4 samokopiujący min  60 kartek 40 szt 

3 druk rozliczenie zaliczki-bloczek 4 szt. 

4 druk wniosek o zaliczkę-bloczek 4 szt. 

5 etykiety uniwersalne A4 białe (papier samoprzylepny) 5 opak - 100 szt. 

6 folia kopiująca do faksu typu PANASONIC KX-FP218 (oryginał) 40 szt. 

7 gumka ołówkowa do gumowania papieru polimerowa 5 szt. 

8 kalendarze książkowe na rok 2014- notesy A5 -  z przekładką 8 szt. 

9 kalendarze książkowe na rok 2015- notesy A5 - z przekładką 4 szt. 

10 kalendarze na rok 2014 nabiurkowe stojące -  na sprężynie 7 szt. 

11 kalendarze na rok 2015 nabiurkowe stojące - na sprężynie 4 szt. 

12 kalendarze naścienne 3 - dzielne na rok 2014 6 szt. 

13 kalendarze naścienne 3 - dzielne na rok 2015 4 szt. 

14 koperty samoklejące C3 rozmiar 324 mm x 458 mm - białe 6 opak - 50 szt. 

15 koperty samoklejące C4 rozmiar 229 mm x 324 mm - białe 10 opak - 50 szt. 

16 koperty samoklejące DL rozmiar 110 mm x 220 mm - białe 70 opak - 50 szt. 

17 koperty ochronne z folią bąbelkową rozmiar 140 mm x 176 mm  50 szt. 

18 koperty papierowe z okienkiem na CD nie klejące 100 szt. 

19 

koperty z rozszerzonymi bokami rozmiar 250 x 353 x 38 mm,            

k. biały, wzmocnione narożniki, wyk. z wytrzymałego na 

rozerwanie materiału. 100 szt. 

20 

koperty z rozszerzonymi bokami rozmiar 229 x 324 x 38 mm,     

k. biały, wzmocnione narożniki, wyk. z wytrzymałego na 

rozerwanie materiału. 200 szt. 

21 koperty samoklejące B5 rozmiar 176 mm x 250 mm - białe 40 opak - 50 szt. 

22 

korektor w piórze szybkoschnący z metalową cienką końcówką 

poj. 4ml 10 szt. 

23 kostka biała – klejona wys. 75 mm 10 szt. 

24 

Koszulka przezroczysta A4 do przechowywania katalogów, 

folderów z poszerzanymi bokami i  

dnem - 28 mm wymiar zewn.245 x 306mm  (zamykana klapką z 

góry) z możliwością wpięcia do segregatora. 300 szt. 
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25 koszulki foliowe A4 , mieszczą do 60 k papieru, otwarte z góry 300 szt. 

26 koszulki foliowe A4 - standard, otwarte z góry 30 opak.- 100 szt. 

27 linijka skalówka 30cm 2 szt. 

28 mały klej w sztyfcie - 15 g 10 szt. 

29 

marker do opisywania CD wodoodporny, dwie końcówki o 

grubości 0,4 mm oraz 0,9 mm  20 szt. 

30 

markery do tablicy sucho ścieralnej  

4 kolory : czarny, niebieski, czerwony, zielony 1 kpl. 

31 

ołówki automatyczne z metalową końcówką grubość końcówki 

0,5 mm 5 szt. 

32 ołówki zwykłe z gumką drewniane sześciokątne 10 szt. 

33 papier ksero A3 80 g/m
2  

białość CIE161 30 ryza 

34 papier ksero A4 80 g/m
2
białość CIE161 700 ryza 

35 paski skoroszytowe z metalowymi wąsami i listwą dociskową 30 opak.- 50 szt. 

36 pendrive 16 GB 2 szt 

37 

pióro kulkowe wodoodporny pigmentowy tusz odporny na 

blaknięcie, grubość linii pisania 0,3mm, kolor niebieski 

100 Szt. 

38 płytki CD R 10 opak. (50 szt.) 

39 płytki DVD R 25 opak. (50 szt.) 

40 

pojemnik kartonowy na dokumenty  (stojące) szerokość 

grzbietu 80 mm, A4  30 szt. 

41 

przekładki kartonowe (wielokolorowe) do segregatora 10,50 x 

24 cm (dziurki pionowo i poziomo) 10 opak.- 100 szt. 

42 

pojemnik do przechowywania płyt    (ok.100 szt.), zwykłe 

plastikowe zamykane z góry 12 szt. 

43 

pudło archiwizacyjne na 6 dużych segregatorów A4 otwierane z 

przodu tekturowe 20 szt. 

44 

segregatory duże A4, grzbiet  7 cm z okienkiem na wymianę 

etykiet; kolor niebieski – oklejony folią PP , metalowe okucia na 

dolnej krawędzi z dźwignią na dziurki 500 szt. 

45 

segregatory wąskie A4, grzbiet  5 cm z okienkiem na wymianę 

etykiet; kolor niebieski – oklejony folią PP, metalowe okucia na 

dolnej krawędzi z dźwignia na dziurki 100 szt. 

46 spinacze duże 50 mm 4 opak.- 100 szt. 

47 spinacze małe 28 mm 40 opak.- 100 szt. 

48 

zszywacz biurowy, zszywa jednorazowo do 20 k, magazynek 

mieści zszywki 24/6 lub 26/6 1 szt. 

49 taśma klejąca (wąska) 17 mm 5 szt. 

50 taśma pakowa szeroka bezbarwna szer.50 mm bezbarwna 5 szt 

51 

skoroszyt tekturowy z otworami na wpięcie do segregatora, z 

wąsem, format A4, gramatura kartonu 280g/m2  60 szt 

52 teczka z gumką lakierowana tekturowa 60 szt. 

53 teczka z rączką, zamykana na zatrzask -3 przegrody PCV 1 szt. 

54 

skoroszyt plastikowy z wąsem do wpięcia do segregatora, tylna 

okładka kolorowa, przednia przezroczysta 300 szt 

55 toner cz.b. do drukarki Samsung ML-1630W oryginał 6 szt. 

56 toner do drukarki kolorowej A3 laserowej LEXMARK C935 oryginał 1 kpl. 



 

4 

 

56 

toner do drukarki kolorowej A3 laserowej LEXMARK C935 
oryginał 1 kpl. 

57 

toner do drukarki laserowej A4 kolorowej: LEXMARK C540n; 

Wykaz tonerów:(i) cyan 0C540H1CG, (ii) black 0C540H1KG, (iii) 

magenta 0C540H1MG, (iv) yellow 0C540H1YG oryginał 

4 szt. 

58 

toner do drukarki laserowej A4 czarno-białej: LEXMARK E260- 
black 0E260A11E oryginał 

10 szt. 

59 

toner do kopiarki  Minolta Bizhub C220 TN 216Y, 216H, 216C, 

216K oryginał 

8 kpl. – składających się z 4 

szt tonerów 

60 toner TN 114 do kopiarki Minolta Bizhub 163 oryginał 12 szt 

61 tusz do pieczątki samotuszującej 30 ml - niebieski 2 szt . - 30 ml 

62 tusz do pieczątki samotuszującej 30 ml - zielony 2 szt. – 30 ml 

63 tusz do pieczątki  samotuszującej30 ml - czarny 2 szt. - 30 ml 

64 tusz do pieczątki samotuszującej 30 ml - czerwony 2 szt. - 30 ml 

65 papier pakowy w rolce, k. brązowy, szer. 100 cm, dł. 10m  10 rolek 

66 Grafity do ołówków automatycznych HB rozmiar 0,5 mm 3 opak. 

67 wniosek o urlop-bloczek samokopiujący A6 6 szt. 

68 

nakreślacze fluoroscencyjne różnokolorowe ścięta końcówka, 

kolory: różowy, żółty, niebieski, zielony 30 szt. 

69 

zakładki indeksujące samoprzylepne papierowe rozmiar            

15 X 50 mm 20 szt. 

70 zszywki do dużego zszywacza do 50 stron  23/10 25 opak.-1000 szt. 

71 zszywki do małego zszywacza 26/6 mm 25 opak.- 1000 szt. 

72 zszywki do małego zszywacza 26/8 mm 25 opak.-1000 szt. 

73 

dziennik korespondencyjny 200 kartkowy, format  A4, twarda 

okładka introligatorska 8 szt 

74 kartki samoprzylepne 51 mm x 76 mm 30 szt 

75 kartki samoprzylepne 76 mm x 76 mm 30 szt 

76 zeszyt A5-60 kart. kratka- twarda okładka 20 szt 

77 zeszyt A4-96 kart. kratka- oprawa introligatorska 40 szt 

78 

blok notatnikowy w kratkę z okładką A4- 100 kartek,  

gramatura kartek 60g/m
2 

10 szt 

79 

obwoluta na dokumenty sztywna A4 przezroczysta - otwarta u 

góry i z boku 100 szt 

80 temperówka z pojemnikiem 1 szt. 

81 

wiązana teczka tekturowa o gramaturze 280g/m
2
, format A4, 

bawełniane tasiemki, kolor biały 60 szt. 

82 

teczka skrzydłowa z szerokim elastycznym grzbietem z gumką, 

szerokość grzbietu 40 mm, wyk. z kartonu pokrytego folią 

polipropylenową 1 szt. 

83 klipsy do spinania dokumentów duże 41 mm 10 szt 

84 klipsy do spinania dokumentów średnie 25 mm 10 szt 

85 

kalkulator biurowy 12-pozycyjny zasilany 2 poz. –bateryjnie i 

słonecznie, z klawiszem cofania i podwójnego zera 2 szt 

86 pojemnik na zużyty toner Lexmark C540  2 szt 

 


