
 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.  
 
 

Dostawa artykułów papierniczych, biurowych, tekstylnych, które będą wykorzystane w projekcje                                                                                                     

Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

1. Teczki dla uczniów sztuka 1   

Długopis automatyczny  ( niebieski), segregator  A4- ( grzbiet 7,5 

cm)- szt.2, ołówek z gumką  , gumka „ myszka” , zestaw  przyrządów 

geometrycznych ( linijka 20cm, ekierka 13cm, kątomierz 10 cm) , 

nożyczki szkolne ( dł. 16 cm) , cyrkiel szkolny metalowy (prosty 

cyrkiel szklony metalowy z uchwytem na ołówek), skoroszyt A4 ( z 

folii PCV) – szt.4, koszulki A4 ( pakowane po 100 sztuk)- szt.2 

2. Tkaniny sztuka 10   

5 m tkaniny na  obrus  lub bieżnik ( kremową) -  np. Len Izyda                                

 - 5 m tkaniny ubraniowej np.  dzianina gruba kolor stalowy                                              

 wstążka satynowa ( czerwień) 6mm – szpula 15 m 

4.  zestaw 1   

 Nożyczki, sztuk 25- nożyczki szkolne wykonane ze stali nierdzewnej z 

zaokrąglonymi końcami. Wygodny, ergonomiczny uchwyt, z miejscem 

wyprofilowanym na palec, 

 Nożyczki wzorki, sztuk 10- nożyczki umożliwiają przecinanie papieru, 

nadając krawędzi ozdobny wzór. Przykładowe wzory-strumień, fala, strzępy, 

daszek, trawa, zygzak, szarpane, jodełka, rwane, mała fala. 

 Dziurkacz, sztuk 2,metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa sztucznego, 

służące do wycinania różnych wzorów. Wielkość motywu 1,8-2,5 cm. 

Przykładowe motywy- kwiatek, anioł, choinka, mikołaj, serce, listek, 

gwiazdka, płatek śniegu, kokarda, słońce, prezent, tulipan, królik, kurczak, 

dzwonek, 

 Dziurkacz duży 4,5 cm, sztuk 5, Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa 
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sztucznego, służące do wycinania różnych wzorów, wym. el. wyciętego 4,5 x 

3 cm. Motyw: gwiazdka, kwiatek, motyl, serce, choinka, 

 Pistolet do kleju, sztuk 10, system podawania kleju mechaniczny pobór mocy 

: 80 wat, wydajność topienia : 0,3 - 06 kg/h, temperatura pracy 190 stopi c, 

napięcie 220-240 v, 50 hz, masa 250g,wymiary : 220 x 170 x 35mm,średnica 

sztyftu 12mm- masa 250g, wymiary : 220 x 170 x 35mm, średnica sztyftu 

12mm, 

 Sztyfty do pistoletu do kleju, sztuk 100, Sztyfty kleju, bezbarwne, wymiary 

średnica-11mm, długość- 200mm 

 Półfabrykaty do wyrobu biżuterii (koraliki, szpilki, bigle, cekiny, żyłka 

jubilerska, woreczki strunowe),pakiet szt. 1, Szczypce jubilerskie -

wielkość:12cm x 7cm-5 szt. Koraliki:  

-koral kula szklana 6mm, 10mm-60 szt- mix kolorów, 

-koral kula szklana crackle 6mm, 8mm,  10mm—60 szt- mix kolorów, 

-koral romb szklany-20mm x 12mm x 7mm- 40szt. mix kolorów 

-koral oponka szklana 10mm x 4,5mm-40szt. Mix kolorów 

-koralik szklany prostokąt 15mm x 20mm- 20szt. mix kolorów 

-koralik szklany pastylka 20mm x 10mm- 40szt mix kolorów 

-koralik szklany walec 6mm x 13mm -40szt mix kolorów 

-koral szklany beczka twist 8mm x 16mm- 30 szt. Mix kolor 

-koral szklany kostka 6mm, 8mm, 10mm, 12mm - 80 szt. Mix kolor 

-korale akrylowe kula 4mm, 6mm,  8mm, 10mm, 20mm – 60 szt. 

kolor mix 

-koraliki akrylowe gwiazdki, serca, kwiatki,motylki 60 szt. –mix kolor  

-koraliki drewniane kule 6mm, 8mm, 10mm, 12mm -60szt mix kolor 

-koraliki drewniane kostka 6mm, 8mm, 10mm -40szt. Mix kolor 

-szpilki-gwoździe, kolor srebrny- 50mm -50szt. 

-szpilki haczyki, kolor srebrny- 50mm -50szt. 

-szpilki ozdobne, kolor srebrny, 50mm- 20 szt. 

-bigle antyalergiczne 200szt 

-linka jubilerska srebrna- 10m. 
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-zaciski rurki 2mm- 100 szt 

-rurki dystansowe- 40szt. 

-stopery kulki-50szt 

-baza kolczyków -10 par 

-ozdobne przekładki,(kwiatki, gwiazdki, walce itp.) 60szt. 

-woreczki strunowe -100 szt, 

 Modelina w laseczkach-3,5 kg, pakiet szt.1, Masa plastyczna , do 

utwardzania na gorąco, duże opakowanie, kolor mix, 3,5 kg 
 Sizal w kłębkach – basic, 50 gr., różne kolory, pakiet szt. 12, 
Sizal w kłębkach ,1szt. 50 gr. W różnych kolorach(np.żółty, niebieski, 

czerwony, pomarańczowy, bordowy, fioletowy, brązowy, zielony itp.) 
 Rafia, sztuk 10, włókna, pakowana po 100g. włókien,  mix kolorów, 
 Klej magic,  sztuk 35, Klej po wyschnięciu staję się przezroczysty i 

elastyczny, 45g.koncówka z aplika torem, 
 Jajka styropianowe, sztuk 50, Jajka styropianowe małe  

wym. 5cm, 

 Jajka styropianowe, sztuk 40, Jajka styropianowe duże 

wym. 12 cm 

 Bombki styropianowe, pakiet szt. 4, Kule styropianowe 

8cm 10cm 12cm,komplet 15 sztuk po 5 kul 8cm/10cm/12cm, 

 Wstążka- tasiemka satynowa szer. 6mm,dł.25m, sztuk 20, Wstążka- 

tasiemka satynowa ,Szer. 6mm,dł.25m. 

Mix kolorów. 

 Piórka , szt.2, Piórka kolorowe mix,85 g około 750 szt. 

 Karbownica do papieru ,szt.3, Karbownica do papieru. Maksymalna 

szerokość papieru: 11 cm, wzory: fala, serduszka, gwiazdki , 

 Nawijak do quillingu,szt.10, Metalowe narzędzie do nawijania 

pasków kartonowych. 

 Farba akrylowa,szt.10, Farba akrylowa do DECOUPAGE 380 ml. 

Kolor: biały x 2,  żółty, zielony(dwa odcienie), niebieski(dwa odcienie), 

czerwony, fioletowy, brązowy. 
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 Werniks pękający, szt.2, pękający do decoupage 125 ml, 

przezroczysty. 

 Lakier akrylowy, szt.4, lakier akrylowy decupage 750ml, 

 Klej do decoupage, szt.4, Klej do decoupage PROFI 250ml , klej do 

techniki Decoupage. 

Po wyschnięciu przezroczysty i odporny na działanie wody. 

 Pędzle, pakiet szt. 1, Zestaw pędzli nylonowych. Pędzle o różnej 

szerokości - łącznie zestaw zawiera 12 pędzli o numerach 2,4,6,8,10,12, 

Zestaw pędzli gąbkowych, 25 pędzli o różnych kształtach z drewnianymi 

trzonkami. 

 Lakier, farba- spray, sztuk 15, Farba, lakier spray 400ml. Kolory: 

złoty 2x, srebrny 2x, jasny zielony, ciemny zielony, fioletowy, żółty 2x, 

jasny niebieski, ciemny niebieski, czerwony 2x, biały , pomarańczowy. 

 Filc, sztuk 20,- filc artystyczny 45 x 30 cm. Grubość 2-3 mm. Mix 

kolorów. 

 Glina rzeźbiarska, sztuk 20,- Glina rzeźbiarska samoutwardzalna 

TERAKOTA 500 gr, 

 Tusz do drukarki HP F4180, 1- kompletów ,- tusz czarny+tusz 

kolorowy 21ml XXL, 

5. 

Zakup materiałów do 

prowadzenia zajęć ( papier 

fibre-silik, serwetki 

decupage, papier 

orgiami,filc, paski do 

Quislingu, papier ścierny 

itp.) 

zestaw 1   

  Papier Format A3-gramatura 80g/m2-białość CIE 166-ilość arkuszy:500.,  

 Rozciągliwa tektura karbowana, falista, 10 arkuszy w różnych 

kolorach.Wym.: 35 x 49 cm. 

  Papier szary- prążkowany, 50 gr, wymiary arkusza: 100 x 120 cm, 

sztuk 100,  
 Biały karton A1,szt. 5- karton rysunkowy , format A1,  gramatura ok.280g. 

 Blok techniczny kolorowy, szt. 3-, A4  ,100 arkuszy w 10 kolorach. 

 Papier fibre-silik- 2 komplety, delikatna, cienka bibułka z włóknami w 

środku. W zestawie: 10 kartek w 10 różnych kolorach, Wym.: 23 x 32 cm, 25 

g/m2. 

 Kolorowa tektura karbowana prosta, 10 kartek w 10 kolorach. Wym.: 25 x 

35 cm, 1 komplet, 

 Serwetki decoupage papierowa 33x33, 3-warstwowa z różnymi motywami, 
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30 wzorów po 3 sztuki. Przykładowe wzory: kwiaty, owoce, zwierzęta, 

anioły, święta bożego narodzenia, święta wielkanocne, zioła,- sztuk 30, 

 Tektura falista brązowa100 arkuszy, format A4. Tektura falista brązowa, 100 

arkuszy, format A4.-pakiet -1 

 Bibuła karbowana-krepina gruba, sztuk 30, Bibuła karbowana-krepina gruba, 

wymiary: 50 x 250 cm, gramatura: 180g różne kolory 

  Papier ścierny, szt. 26, Papier ścierny 2500. Bardzo elastyczny, 

wodoodporny papier ścierny do obróbki farb, lakierów 

 Papier orgiami , pakiet szt.2, Koła origami Zestaw zawiera 11 paczek 

kół origami.W każdej paczce inny rozmiar. Koła w rozmiarach:1cm, 

2cm, 3cm, 4,7cm, 5,7cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20,6cm - 

wykonane są z papieru 80g. Kolorystyka - MIX 12 kolorów: czarny, 

biały, szary, czerwony, niebieski, żółty, zielony, jasny zielony, 

pomarańczowy, różowy, fioletowy, jasny brąz. Kwadraty origami - 8 

rozmiarów. Zestaw zawiera 8 paczek kwadratów origami, w każdej 

inny rozmiar. Kwadraty wykonane są z papieru 80 g. Kolorystyka - 

MIX 12 kolorów: czarny, biały, szary, czerwony, niebieski, żółty, 

zielony, jasny zielony, fioletowy, różowy, brązowy, pomarańczowy 

  Zestaw pasków do Quislingu, pakiet szt. 1,- Paski do quillingu mix 40 

kolorów 

Szerokość pasków - 3 mm, długości pasków - 350 mm, gramatura papieru 

130 g/m2, opakowanie zawiera 200 sztuk pasków w różnych kolorach. Paski 

do quillingu mix 40 kolorów. Szerokość pasków - 4 mm, długości pasków - 

350 mm, gramatura papieru 130 g/m2, opakowanie zawiera 200 sztuk 

pasków w różnych kolorach. Paski do quillingu mix 40 kolorów. Szerokość 

pasków - 5 mm, długości pasków - 350 mm, gramatura papieru 130 g/m2, 

opakowanie zawiera 200 sztuk pasków w różnych kolorach. Gotowe 

paseczki do techniki qullingowej - cieniowane. Opakowanie zawiera mix 5 

kolorów (po 40 pasków z koloru) - 200 szt pasków o wymiarze 297 x 3 mm. 

Paski płatkowe "serduszka" wykonane z papieru 120g.Zestaw 6 

mixów(kolorów).Zestaw zawiera 60szt pasków po dwa w kolorze. 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

 Filc, 1 pakiety ,-54 szt. w 18 kolorach. Wym.: 20 cm x 30 cm 

6 

Artykuły biurowe i 

papiernicze, media (tonery, 

papier planery, telefony, 

znaczki pocztowe itp.) - 

zarządzenie projektem,  

1 
zesta

w 
  

 -Segregator dźwigniowy, 7,5 cm, z grubego kartonu, okuty otwór na 

grzbiecie, dla formatu A4, ogółem 40 sztuk, w tym: kolor niebieski – 10 

sztuk, kolor zielony- 10 sztuk, kolor fioletowy – 10 sztuk, kolor czerwony- 

10 sztuk,   

 -Zszywacz zszywający 20 kartek, różne kolory, 4 sztuki  

 -Papier - standardowy papier do codziennego użytku, kolor biały, format A4,  

100 ryz po 500 arkuszy  

 -Spinacze biurowe długość 33 mm, kolorowe, 4 opakowania po 500 sztuk 

-Zszywki wykonane z miękkiego drutu, zszywanie do 20 kartek, 20 

opakowań po 1000 sztuk  

 -Długopis wysuwany wkład długopisu, grubość linii 0,7 mm, wkład koloru 

niebieskiego,  20 sztuk  

 -Kostka samoprzylepna różnokolorowa, o wymiarach 76 mm x76 mm po 

400 kartek, 24 sztuki   

 -Koszulki groszkowe A4, przeźroczyste, 40 mikronów, 10 opakowania po 

100 szt.  

 -Teczka biurowa z gumką wykonana z kartonu o grubości 300 g/m2, 

zamykana na gumkę wzdłuż długiego boku, dla formatu A4, ogółem 20 

sztuk, w tym: kolor niebieski- 5 sztuk, kolor czerwony – 5 sztuk, kolor 

fioletowy – 5 sztuk, kolor żółty- 5 sztuk  

 -Przekładki kartonowe format A4, pakowane po 10 kart w różnych kolorach, 

30 kompletów  

 -Toner LaserJet 1018 do drukarki HP, tusz czarny, 5 sztuk   

 -Papier wizytówkowy, format A4, gramatura 220 g/m
2
, opakowanie - 20 

arkuszy: tłoczony, delikatny wzór, do zadruku na drukarkach laserowych i 

atramentowych, kolor kremowy – 8 opakowań. 

 -Planer miesięczny 60 cm x 120cm- w ramie aluminiowej B. Rama 

łączona jest za pomocą plastikowych złączek, które oprócz walorów 

estetycznych służą łatwemu montażowi. Planer posiada na dole 

aluminiowy profil o wys. 6 cm, w którym umieszczony jest kalendarz.  
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Rozmiar tablicy: 90x120- sztuk 4  
 -Planer roczny w ramie aluminiowej B. Rama łączona jest za pomocą 

plastikowych złączek, które oprócz walorów estetycznych służą łatwemu 

montażowi. Planer posiada na dole aluminiowy profil o wys. 6 cm, w którym 

umieszczony jest kalendarz. Rozmiar tablicy: 90x120, szt. 1, 

- 5 kompletów startowych- do tablic białych (planerów): 

płyn do tablic 50 ml 

4 markery suchościeralne kolorowe 

wycierak magnetyczny Oval z wymiennymi filcami 

10 magnesów 16 mm  
  

 -Płyty CD-R (Dopuszczalne prędkości nagrywania x1-x52; Pojemność 

700MB, 50 szt. 

 -Opakowania białe na płyty CD- 50 sztuk, 

 -Pieczątki „Modico” – 6 sztuk, treść pieczątki będzie podana po 

rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,  

 - Taśma klejąca przezroczysta, szer. 1,5cm – 10 szt. w op.- 1 opakowanie 

-  Okładka do bindowania - format A 4, 250g,  100 sztuk w 

opakowaniu, skóropodobna – niebieska, szt. 3 

- Grzbiety do bindowania – 20mm, 100 sztuk w opakowaniu, szt. 3 

- Skoroszyt - Przednia okładka przeźroczysta, 

druga kolorowa. z mocnego i sztywnego PCV, biały pasek do opisu, 

boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym 

ringiem. Format: A4 (21cm x 29,7cm). Kolor: mix kolorów, szt. 100, 

 
-Szuflada na biurko A4 standard dymna (szufladka transparentna wykonana z 

odpornego na pęknięcia polistyrenu, miejsce na umieszczenie etykiet, 

przeznaczona na dokumenty w formacie A4, kompatybilne - możliwość 

łączenia szufladek w pionie i kaskadowo wymiary: 250x345x60mm.) – 15 

szt. 
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7 
Materiały papiernicze, 

plastyczne do wszystkich 

zajęć 
zestaw 1   

 Tusz do drukarki HP F4180, 10- kompletów ,- tusz czarny+tusz 

kolorowy 21ml XXL, 

 Papier do ksero (biały), 60 ryz, A4.gramatura 80G/jedna ryza 500 

kartek 

 Zakreślacz, 4 komplety,- fluorescencyjny z tuszem, 6 

różnokolorowych sztuk w etui, 

 Kredki Bambino - zestaw stolikowy, 12 zestawy,- 12 kolorów po 

świecowych w praktycznym pudełku, 

 Zestaw stolikowy kredek Bambino w drewnianej oprawie, 21 

zestawy,- 10 kolorów po 6 sztuk kredek ołówkowych, dł. kredki 12 

cm, 
 Farby plakatowe, 19 zestawów,- 12 kolorów, poj. 20 ml, 

 Taśma dwustronna, sztuk 8,- Szer. 3,8 cm, dł. 25 m, 
 Szary papier, sztuk 30,- Duże arkusze, wym. 80x160cm, 

 Papier ksero kolorowy, 8 ryzy,- 250 sztuk, format A4, 

intensywny mix kolorów gramatura 80 gram, 
 Długopis, sztuk 47,- wkład olejowy, gumowany, trójkątny uchwyt, 

kolor niebieski, 

 Długopis, sztuk 15,- wkład olejowy, gumowany, trójkątny uchwyt, 

kolor czarny, 

 Długopis czerwony, sztuk 10,-, mechanizm automatyczny, wciskany, 

tworzywo nietransparentne, powierzchnia gładka-polerowana, łącznik-efekt 

chromu, wkład czerwony, 

 Długopis czerwony, sztuk 9,-, mechanizm automatyczny, wciskany, 

tworzywo nietransparentne, powierzchnia gładka-polerowana, łącznik-efekt 

chromu, wkład zielony, 

 Ołówek, sztuk 40,- Ołówek organiczny o trójkątnym przekroju,  

 Ołówek HB z gumką- sztuk 14, 

 Ołówek H2 z gumką-sztuk 14, 

 Cyrkiel szkolny-sztuk 8, 

 Przybory do kreślenia (linijka 20 cm, ekierka, kątomierz, cyrkiel) – 

13 kompletów, 
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 Linijka, sztuk 8,- plastikowa, przezroczysta, dł. 20 cm, 

 Podstawka na nożyczki, sztuk 1,- Podstawka z tworzywa do 

bezpiecznego przechowywania 20 szt. nożyczek, wym.27x18,3x7,5 cm, 

 Spinacze biurowe, 4 komplety,- 100 sztuk, wym. 28mm 

 Taśma samoprzylepna, sztuk 8,- przezroczysta, 5m, szer.2 cm, 

 Segregator, sztuk 16,- Laminowana tektura, format A4, z nadrukiem 

dla dzieci, 

 Koszulki foliowe, 14 kompletów,- koszulki A4 z folii o strukturze 

matowej, 100 sztuk, 

 Masa plastyczna, sztuk 1,- Masa do modelowania do wielokrotnego 

użytku, 5 kolorów, 450 g, 

 Pinezki biurowe, 5 kompletów, - 1 komplet (100 sztuk, metalowe), 

 Pędzel płaski do kleju, 1 zestaw,- 5 sztuk w zestawie, 

 Klej czarodziejski, sztuk 2,- Przezroczysty, elastyczny, poj. 500g. 

Służy do klejenia papieru, drewna, korka, filcu, tkaniny, ceramiki, folii 

aluminiowej, 

 Klej w sztyfcie, sztuk 35,- Poj. 20g. 

 Teczka z gumką, sztuk 19,-A4 wykonane z twardej tektury, 

dwustronnie barwionej,, powlekanej polipropylenem, 

 Teczka z gumką, sztuk 8,-B4 wykonane z twardej tektury, 

dwustronnie barwionej,, powlekanej polipropylenem, 

 Mazaki, 25 kompletów,- dwustronne gruby i cienki, 12 kolorów, 

 Gumka, sztuk 9,- Maped Domino 60. Mała 28x18x9 mm, 

 Cienkopisy, 1 komplet, różnokolorowe 12 sztuk w komplecie, 

 Brystol biały, 5 arkuszy, format B1, 100x70cm, 

 Brystol kolorowy, 5 arkuszy, format  B2, 70x50cm, kolor 

czerwony, zielony, czarny, żółty, niebieski 
 Kronika, sztuk 1, pozioma, B4, 24,5x36x5cm, 80 kartek 

 Cienkopisy, 14 komplet, różnokolorowe 6 sztuk w komplecie, 

 Blok rysunkowy, sztuk 8, format A4, 

 Zeszyt w kratkę ,sztuk 8, - 32-kartkowy, A5, 

 Papier ksero, sztuk 2, format A3-gramatura 80g/m2-białość CIE 166 
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ilość arkuszy:500, 

 Biały karton A1, sztuk 10,-karton rysunkowy, format A1, gramatura 

ok. 280g. 

 Toner do ksero, sztuk 2,czarny, typ ksero: Konica 7035 

 Kostka papierowa biała nieklejona „Herlitz”, sztuk 10,- wym. 

90x90x90mm zawiera 700 karteczek, 

 Zszywacz biurowy, sztuk 2,- wymiary: 36,8x4,5 cm, poj. Zasobnika 

150, rodzaj zszywki 24/6 i 26/6, zszywa 12 kartek  

 Kostka papierowa biała nieklejona kolorowa, sztuk 11,- wym. 

8,3x8,3x5 cm zawiera 500 karteczek, 

 Zszywki, 10 kompletów- wymiary. 24/6 i 26/6 ,1000 sztuk w 

opakowaniu, 

 Mazaki grube, 3 komplety- po 12 kolorów (rysowanie dużych 

elementów), 

 Segregator dźwigniowy, 7,5 cm, z grubego kartonu, okuty otwór na 

grzbiecie, dla formatu A4, ogółem 40 sztuk, w tym: kolor niebieski – 10 

sztuk, kolor zielony- 10 sztuk, kolor fioletowy – 10 sztuk, kolor 

 Podkładka z klipsem- sztuk 16,-format A4, twarda podkładka 

 Blok milimetrowy, sztuk 16,-format A4 

 Papier wizytówkowy, format A4, gramatura 220 g/m2, opakowanie -  

20 arkuszy: tłoczony, delikatny wzór, do zadruku na drukarkach laserowych i 

atramentowych, kolor kremowy – 8 opakowań. 

 Blok techniczny A4, 180g/m2, biały, - 10 szt. 

 Deska klip A4, kolor czarny – szt. 6 

 Szuflada na biurko A4 standard dymna (szufladka transparentna 

wykonana z odpornego na pęknięcia polistyrenu, miejsce na umieszczenie 

etykiet, przeznaczona na dokumenty w formacie A4, kompatybilne - 

możliwość łączenia szufladek w pionie i kaskadowo wymiary: 

250x345x60mm.) – 15 szt. 

 Papier fotograficzny błyszczący 170 g/m
2
 Yellow One, wysoka 

rozdzielczość wydruku do 5760 dpi, w opakowaniu 20 arkuszy- 10 

opakowań 
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 Płyty CD-R (Dopuszczalne prędkości nagrywania x1-x52; 

Pojemność 700MB, Jasnozielony spód)  - 80 szt. 

 Opakowania białe na płyty CD- 80 sztuk 

 Folia do laminowania 216x303 mm A4 100 mic, błyszcząca, 

zaokrąglone rogi (100 szt. w opakowaniu) -2 opakowania, 

 Skoroszyt - Przednia okładka przeźroczysta, druga kolorowa. z 

mocnego i sztywnego PCV, biały pasek do opisu, boczna perforacja 

umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem. Format: A4 

(21cm x 29,7cm). Kolor: mix kolorów, szt. 150, 

       

8. 
Sztaluga drewniana 180 

cm 
Szt. 4   

Sztaluga trójnożna naturalna Materiał: drewno świerkowe 

Maksymalna wysokość: 160cm 

Rozmiar podstawy: 65 

Maksymalna wysokość podobrazia: 100cm 

Regulacja wysokości półki: za pomocą śrub motylkowych 

Regulacja kąta pochylenia podobrazia 

Waga: 3 kg 

9. Styropian (płyta 10cm) szt. 7   
płyta styropianowa podłogowa (twarda), gładka, wytrzymałość na 

zgniatanie 149kPa,  o wym.10cmx50cmx100cm - 7szt. 

10. Kule styropianowe szt. 16   

kule styropianowe: średnica 20cm- 1szt., średnica 14cm – 2szt.,  

średnica 12cm – 3szt, średnica 10cm- szt.3, średnica 8cm- szt.3, 

średnica 6cm – szt.4 

11. Pistolet do kleju na gorąco szt. 8   - pistolet do kleju na gorąco 78W  

12. Materiały papiernicze zestaw 1   

1. Papier biały do drukarki laserowej i atramentowej (Format A4, ryza 

– 500 kartek,  gramatura papieru 80g.) – 60 ryz  

2. Papier biały do drukarki laserowej i atramentowej (Format A3, ryza 

– 500 kartek,  gramatura papieru 80g.) – 7 ryz  

3. Papier ksero A4 mix kolorów do drukarek laserowych i 
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atramentowych, format A4, gramatura 80g/m2, opakowanie 500 

arkuszy, (5 kolorów po 100 arkuszy: czerwony, pomarańczowy, 

ciemny niebieski, żółty, ciemny zielony) – 10 ryz  

4. Brystol biały: gramatura 240 g/m2, format: B1 (70x100); 120 szt.  

5. Brystol kolorowy: gramatura 240 g/m2, format: B1 (70x100); 

kolory:  

- czerwony -25szt.  

- niebieski- 25 szt.  

- żółty -20 szt.  

- zielony -20 szt.  

- kremowy -20 szt.  

6. Papier wizytówkowy, format A4, gramatura 220 g/m2, opakowanie 

- 20 arkuszy: tłoczony, delikatny wzór, do zadruku na drukarkach 

laserowych i atramentowych, kolor biały – 10 opakowań.  

7. Papier wizytówkowy, format A4, gramatura 220 g/m2, opakowanie 

- 20 arkuszy: tłoczony, delikatny wzór, do zadruku na drukarkach 

laserowych i atramentowych, kolor kremowy – 10 opakowań.  

8. Papier fotograficzny błyszczący 230 g/m2 Yellow One, wysoka 

rozdzielczość wydruku do 5760 dpi, w opakowaniu 20 arkuszy- 30 op.  

9. Papier fotograficzny błyszczący 170 g/m2 Yellow One, wysoka 

rozdzielczość wydruku do 5760 dpi, w opakowaniu 20 arkuszy- 12 op.  

10. Szary papier: makulaturowy, wymiary arkusza 1050x1360 mm, 

gramatura 80g/m2, opakowanie –5 kg (tj. ok. 35 arkuszy); - 6 op.  

11. Blok do flipcharta 50 kartek, biały, gładki, rozmiar 650x1000mm, 

gramatura papieru minimum 80gr/m2, 5 standardowych 12 mm 

otworów do tablicy 15 op.  

12. Papier Origami, kwadraty 8 cm x 8 cm, mix 12 kolorów, ok. 100 

arkuszy w paczce – ten sam kolor z dwóch stron, 80g/m2 - 20szt.  

13. Blok techniczny A4, 180g/m2, biały, - 5 szt.  

14. Blok techniczny A3, 180g/m2, biały, - 3szt.  
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15. Marker permanentny z okrągłą końcówką. Do pisania na każdej 

powierzchni: papier, tkanina, drewno, guma, plastik, szkło, porcelana. 

Wodoodporny, niezmywalny, nie zawiera szkodliwych substancji 

toksycznych: ksylenu i toluenu. Bezpieczna wentylowana nasadka. 

Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski. po 20 szt. z każdego 

koloru  razem - 80 szt.  

16. Marker permanentny ze ściętą końcówką. Do pisania na każdej 

powierzchni: papier, tkanina, drewno, guma, plastik, szkło, porcelana. 

Wodoodporny, niezmywalny, nie zawiera szkodliwych substancji 

toksycznych: ksylenu i toluenu. Pozostawia na długo żywe, 

intensywne kolory. Bezpieczna wentylowana nasadka. Kolory: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony. po 20 szt. z każdego koloru razem - 80 

szt.  

17. Segregator biurowy A4/75 mm. Zamykanie mechanizmu 

dźwigniowe, wymienna etykieta, wewnątrz wykładzina papierowa, 

zewnątrz wykładzina polipropylenowa, mix kolorów – 80 szt.  

18. Koszulki krystaliczne A4 (otwierane z góry, z europerforacją, 

wykonane z krystalicznej folii PP o grubości 55 mikronów, 

antystatyczna folia, idealne do pracy z rzutnikiem, pakowane  po 100 

sztuk) – 20 op.  

19. Teczka kopertowa plastikowa A4 na zatrzask - Koperta na 

dokumenty A4 z identyfikatorem PATIO. Wykonana z folii 

polipropylenowej  Zamykana na zatrzask, mix kolor – 12 szt.  

20. klej w sztywcie- Bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, zmywalny i 

niebrudzący klej – 25 szt.  

21. Klej Magic akrylowy w tubie – 45 g – 10 szt.  

22. Klej na gorąco11x300mm  - 20 szt.  

23. Taśma klejąca przezroczysta, szer. 1,5cm – 10 szt. w op.- 1 op.   

24. Taśma klejąca przezroczysta, szer. 24 cm – 6 szt.  

25. Taśma klejąca przezroczysta, pakowa, szer.5 cm – 1szt.  
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26. Nożyczki 16cm, z nierdzewnej stali, z rączką odporną na pęknięcia 

i odpryski, w ergonomicznym kształcie, do cięcia papieru, kartonu, 

tektury, zdjęć. – 15 szt.  

27. Zakreślacz, skuwka z klipsem, obudowa w kolorze tuszu, ścięta 

końcówka, grubość linii pisania 2-5 mm, komplet 6 kolorów ( żółty, 

niebieski, pomarańczowy, zielony, różowy, fioletowy) 5 kompletów  

28. Ołówki trójkątne HB ekstra, 100 szt.  

29. Długopis z granatowym wkładem – 70 szt.  

30. Długopis żelowy niebieski – 10 szt.  

31. Długopis żelowy  zestaw 5 kolorów – 5 zestawów  

32. Pastele suche, 24 kolory – 10 szt.  

33. Pastele olejne, 12 kolorów – 2 szt.  

34. Płyty CD-R (Dopuszczalne prędkości nagrywania x1-x52; 

Pojemność 700MB, Jasnozielony spód)  100 szt.  

35. Masa mocująca 75g. Biała samoprzylepna plastelina w formie 

tabliczki, która jest podzielona na 114 małych części.  10 szt.  

36. Dziurkacz duży metalowy, metaliczny niebieski, 30 kartek – 1 szt.  

37. Zszywacz 30 kartek  szt. 1- Zszywacz metalowy, ładowany od 

góry. Długość ramienia 210 mm. Zszywa 30 kartek. szt. 1  

38. Magnesy do tablic magnetycznych 40 mm (opak. 4 szt.) 7 op. 39. 

Magnesy do tablic magnetycznych 29 mm (opak. 6 szt.) 12 op. 40. 

Farby akrylowe, komplet 24 kolorów po 12ml w tubie – 3 komplety  

41. Farby plakatowe, 12 kolorów po min. 20 ml w opakowaniu – 10 

kompletów  

42. Modelina 12 kolorów, - 2 opak.  

43. Kredki ołówkowe, drewniane hexagonalne, w opakowaniu po 12 

intensywnych kolorów i miękki grafit. – 5 opak.  

44. Zestaw 15 szt. pędzli szkolnych, drewnianych, z naturalnego 

włosia, Zestaw zawiera: 

  - 2 pędzle płaskie szczecinowe [twarde] na długim trzonku NR: 3, 4 
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  - 1 pędzel pony [miękki] płaski na długim trzonku NR: 4 

  - 1 pędzel pony [miękki] okrągły na długim trzonku NR: 4 

  - 5 pędzli pony [miękki] okrągłych na krótkim trzonku NR: 1, 2, 3, 4, 

5 

  - 3 pędzle okrągłe szczecinowe [twarde] na krótkim trzonku NR: 1, 3, 

5 

  - 1 pędzel  z czarnej szczeciny [średni] płaski na krótkim trzonku 

szer. 1/2 cala 

  - 2 pędzle pony [miękki] płaskie na krótkim trzonku szer.: 1/4cala, 

1/2cala, 

5 zestawów  

45. Zestaw do bindowania zawiera:  

 bindownicę (ręczny system dziurkowania, maks. ilość kartek 

dziurkowanych jednorazowo (80 g) – 7szt.; maks. ilość kartek 

oprawianych (80 g) – 90 szt.; maks. średnica grzbietu 12 mm; 

maks. rozmiar dokumentu A4) – 1 szt.  

 pełny asortyment okładek i grzbietów umożliwiający wykonanie 

oprawy 20 sztuk dokumentów (w zestawie: 5 grzbietów białych 6 

mm, 10 grzbietów niebieskich 8 mm, 5 grzbietów czarnych 12 

mm, 5 okładek skóropodobnych ciemnoniebieskich, 5 okładek 

skóropodobnych DELTA białych, 10 okładek przezroczystych, 10 

okładek przezroczystych matowych, 5 okładek czarnych, 5 

okładek niebieskich z polipropylenu) – 2 szt.  

46. Toner do kserokopiarki: Ricoh Aficio typ 1220D / 1220, oryginał – 

2 szt.  

47. Szuflada na biurko A4 standard dymna (szufladka transparentna 

wykonana z odpornego na pęknięcia polistyrenu, miejsce na 

umieszczenie etykiet, przeznaczona na dokumenty w formacie A4, 

kompatybilne - możliwość łączenia szufladek w pionie i kaskadowo 
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 wymiary: 250x345x60mm.) – 15 szt.  

48. Uchwyt ścienny z tworzywa do przechowywania dokumentów, 

szer. × gł. 180 × 90 mm (system elementów składanych uchwytu 

umożliwia dowolne rozszerzanie kopert w boki, głębokość koperty 25 

mm, nadaje się do włożenia ok. 1 kg druków, na format A4 lub A5, 

boki kopert z polipropylenu, w kolorze białym, fronty kopert 

przezroczyste) wysokość 610 mm, pojemność stojaka 1 x 5 A5 – 3 szt.  

49. Folia do laminowania 216x303 mm A4 100 mic, błyszcząca, 

zaokrąglone rogi (100 szt. w opakowaniu) 2 op.  

50.Deska klip A4, kolor czarny – szt. 10  

51. Folia samoprzylepna kolorowa, 70x100cm (kolory: czerwony, 

żółty, zielony, czarny, niebieski) 5 kolorów x 5 szt. = 25 szt.  

13 

Nagrody  dla uczestników 

w konkursach 

matematycznych 

sztuka 30   

- Kalkulator wielofunkcyjny  – szt.10 

- Piórnik kosmetyczka, podwójna RK wykonana z poliestru. Dwie 

komory zapinane na zamek – szt.10  ( różne kolory) 

- zestaw piśmienniczy (długopis  i ołówek automatyczny w etui)  – 

szt.10 ( kolor wkładu- niebieski) 

 

14 Zakup materiały do zajęć  zestaw    

1.Wskaźnik laserowy ze zdalnym sterowaniem-1 sztuka,  

Dane techniczne:  Moc: <1 mW , Produkt laserowy: klasa 

bezpieczeństwa II, Zasięg lasera: do 200 m, Zasięg pilota IR: do 15 m 

Długość fali: 630-680 nm (laser o kolorze czerwonym) . Wymiary 

(średnica x długość): 16 x 137 mm. Wymiary pudełka: 180 x 120 x 31 

mm 

2. Pendrive pojemność 16 GB- 12 sztuk 

Połączenie do komputera USB 2.0 

3. Wskaźniki laserowe –12 sztuk                                                                 

 4w 1 metalowy długopis, rysik do PDA, wskaźnik laserowy oraz mini 

latarka. Zestaw zawiera komplet baterii oraz 3 zapasowe. 
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Dane techniczne:  Produkt laserowy: klasa bezpieczeństwa 2 

Moc: <1 m W,  Zasięg lasera: do 200 m,  Długość fali: 650 nm, 

Wymiary wskaźnika: 1 x 150 mm, Zasilanie: 3xAG3 (LR41) w 

zestawie 

4. Teczka z gumką-24 sztuki, A4 wykonana z bardzo twardej tektury, 

dwustronnie barwionej, powlekanej polipropylenem 

5. Kredki-12 kompletów, .Kredki grube trójkątne dł. 175 mm, gr10 

mm, 12 sztuk 

6. Mazaki-24 komplety. Mazaki dwustronne gruby i cienki 12 kolorów 

7. Długopisy-25 sztuk. Mechanizm automatyczny, wciskany, 

powierzchnia gładka- polerowana, łącznik – efekt chromu, wkład 

niebieski Jumbo 

8. Długopisy czarny-16 sztuk. Mechanizm automatyczny, wciskany, 

tworzywo – nietransparentne, powierzchnia gładka- polerowana, 

łącznik – efekt chromu, wkład czarny Jumbo 

9. Nożyczki dla nauczyciela, 7 sztuk. 28x18x9 mm 

10. Zszywacz biurowy długoramienny-1 sztuka 

11. Spinacze biurowe-2 opakowania. Spinacze biurowe kolorowe 150 

sztuk .w opakowaniu. 

12. Dziurkacz-1 sztuka. Wym. 11,4x6,2x6 cm 

13. Koszulki- 1 opakowanie. Koszulki A4,  

14. Cienkopisy. 12 sztuk w komplecie 

15 Klej biurowy.10 sztuk. Glue stick 8g 

16. Gilotyna-1 sztuka. Gilotyna 3 linie. Uzyskuje 3 rodzaje cięć: 

proste, przerywane z wzorkiem. Maksymalna dł. Papieru 35 cm. 

17. Papier ksero-7 ryz. Papier ksero Polspeed A4 gramatura 80g/500 

18. Papier szary-25 sztuk. 100x130cm 

19. Tusz do drukarki-1 komplet czarny i kolorowy do drukarki HP 

Deskjet F4180 
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15 
Zakup materiałów do 

zajęć  
zestaw 1   

1. Teczka z gumką-10 sztuk.    A4 wykonana z bardzo twardej 

tektury, dwustronnie barwionej, powlekanej polipropylenem 

2. Kredki-10 kompletów.   Kredki grube trójkątne dł. 175 mm, gr10 

mm, 12 sztuk 

3. Mazaki-8 kompletów.     Mazaki dwustronne gruby i cienki 12 

kolorów 

7. Długopisy-15 sztuk.     Mechanizm automatyczny, wciskany, 

powierzchnia gładka- polerowana, łącznik – efekt chromu, wkład 

niebieski Jumbo 

8.  Nożyczki-10 sztuk.      Nożyczki szkolne dł. 13 cm 

gumka-4 sztuki.  

9. Nożyczki terapeutyczne-2 sztuki. Nożyczki terapeutyczne łączone 

dł.21 cm 

10. Papier ksero-7 ryz. Papier ksero Polspeed A4 gramatura 80g/500 

11. Papier ksero kolorowy-1 ryza. Ryza papieru do ksero kolorowa 

250 arkuszy , 80g 

12. Papier szary-25 sztuk.,100cmx130cm 

13. Komplet tuszy do drukarki, czarny i kolorowy , drukarka HP 

Deskjet F4180 

16 Zakup materiały do zajęć  zestaw    

4. Teczka z gumką-24 sztuki, A4 wykonana z bardzo twardej tektury, 

dwustronnie barwionej, powlekanej polipropylenem 

5. Kredki-12 kompletów, .Kredki grube trójkątne dł. 175 mm, gr10 

mm, 12 sztuk 

6. Mazaki-24 komplety. Mazaki dwustronne gruby i cienki 12 

kolorów 

7. Długopisy-25 sztuk. Mechanizm automatyczny, wciskany, 

powierzchnia gładka- polerowana, łącznik – efekt chromu, wkład 

niebieski Jumbo 

8. Długopisy czarny-16 sztuk. Mechanizm automatyczny, wciskany, 
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tworzywo – nietransparentne, powierzchnia gładka- polerowana, 

łącznik – efekt chromu, wkład czarny Jumbo 

9. Nożyczki dla nauczyciela, 7 sztuk. 28x18x9 mm 

10. Zszywacz biurowy długoramienny-1 sztuka 

11. Spinacze biurowe-2 opakowania. Spinacze biurowe kolorowe 150 

sztuk .w opakowaniu. 

12. Dziurkacz-1 sztuka. Wym. 11,4x6,2x6 cm 

13. Koszulki- 1 opakowanie. Koszulki A4,  

14. Cienkopisy. 12 sztuk w komplecie 

15 Klej biurowy.10 sztuk. Glue stick 8g 

16. Gilotyna-1 sztuka. Gilotyna 3 linie. Uzyskuje 3 rodzaje cięć: 

proste, przerywane z wzorkiem. Maksymalna dł. Papieru 35 cm. 

17. Papier ksero-7 ryz. Papier ksero Polspeed A4 gramatura 80g/500 

18. Papier szary-25 sztuk. 100x130cm 

19. Tusz do drukarki-1 komplet czarny i kolorowy do drukarki HP 

Deskjet F4180 

 

17. 

Teczki dla uczniów z 

przyborami 

geometrycznymi 

 

kpl 10   

Długopis automatyczny  , segregator A4-  

( grzbiet 7,5 cm) – szt.2 , ołówek z gumką , gumka „ myszka” , 

zestaw  przyrządów geometrycznych( linijka 20cm, ekierka 13cm, 

kątomierz 10 cm) , nożyczki szkolne ( dł. 16 cm) , cyrkiel szkolny 

metalowy (prosty cyrkiel szklony metalowy z uchwytem na 

ołówek), skoroszyt A4 ( z folii PCV) – szt.4 szt., koszulki A4 ( 

pakowane po 100 sztuk) – szt.2 

18. 

Wykonanie modelu 

budowy Układu 

Słonecznego i zacmienia 

księżyca 

zestaw 1   

Zestaw zawiera: 

- farby akrylowe, komplet 24 kolorów Phoenix po 12ml – (2 

komplety) 

- komplet 4 markerów permanentnych, wodoodpornych (kolory: 

czarny, niebieski, zielony, czerwony), okrągła końcówka, grubość 
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linii 1mm-3mm, w etui (3komplety) 

- płyta styropianowa podłogowa (twarda) o wym.10cmx50cmx100cm 

(4szt.) 

- kule styropianowe: średnica 20cm- 1szt., średnica 12cm – 2szt, 

średnica 10cm- szt.3, średnica 8cm- szt.2, średnica 6cm – szt.2 

-brystol biały, format B1 (3szt.) 

- klej Magic akrylowy (4szt.) 

- klej na gorąco11x300mm  (10sz.) 

- pistolet do kleju na gorąco 78W (2szt.) 

- taśma klejąca przezroczysta, szer. 1,5cm – 4szt., szer.5 cm – 1szt. 

- zszywacz biurowy duży, metalowy do 30kartek, na zszywki 24/6 – 1 

szt. 

- zszywki 24/6 – komplet 1000szt. 

- taśma klejąca dwustronna, biała, 50mmx25m – 2szt. 

19. 

Wykonanie modelu 

zjawiska zaćmienia 

Słońca i zaćmienia 

Księżyca 

zestaw 1   

- kule styropianowe: średnica 14cm – 2szt., średnica 6cm – 2szt. 

- Źródło światła – lampka ogrodowa plastikowa  niska 33cm, klosz –

kula plastikowa biała o średnicy 200mm, Lampka z kloszem, 

podstawką, przewodem łączeniowym, zasilana prądem 230V 

- klej na gorąco11x300mm  (6szt.) 

- płyta styropianowa podłogowa (twarda) o wym.10cmx50cmx100cm 

(3szt.) 

- farby akrylowe, komplet 24 kolorów Phoenix po 12ml – (1 komplet) 

- patyczki bambusowe do grilla i szaszłyków, długość 20cm, komplet 

100szt, (1 komplet) 

20. 
Wykonanie gazetki 

ściennej 
zestaw 1   

papier ksero, biały, A4, 80g/m2, 1000 arkuszy (2ryze) 

- papier ksero, 5kolorów pastelowych w ryzy, A4, 80/m2, 200 

arkuszy (ryze) 

- komplet 4 markerów permanentnych, wodoodpornych (kolory: 

czarny, niebieski, zielony, czerwony), okrągła końcówka, grubość 
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linii 1mm-3mm, w etui (2komplety)- szpilki biurowe, długość 

28mm, 50g, (2 komplety), 

21. 
Wykonanie zabawek 

fizycznych 
zestaw 1   

blok techniczny A4, 180g/m2, biały, 10 szt. 

- blok techniczny A3, 180g/m2, biały, 5szt. 

- klej Magic akrylowy (3szt.) kredki pastele olejne 12kolorów, (2szt.) 

22. Teczki dla uczniów zestaw 1   

teczka dla ucznia z gumką- format A-4- sztuk-10, długopis Patio 

Platinum- niebieski wkład-sztuk 20, 

 Ziemia Obiecana "Geografia" zeszyt A-4/60,zeszyt 60-kartkowy w     

miękkiej oprawie w kratkę-sztuk 10, 

 linijka 20cm-sztuk 10,  

 zestaw cienkopisów  5 kolorów-5 kompletów, 

  blok biurowy a-4/50kartek-sztuk 20, 

 „Patio zestaw  matematyczny”- (w skład zestawu wchodzi dwie 

ekierki, kątomierz, cyrkiel metalowy wraz z zapasem rysików) -

sztuk 10, 

 ołówek z gumką miękki – sztuk20 

23. 
flipchart przenośny 

suchościeralny 
sztuka 1   

Wymiary blatu: wysokość-67cm, szerokość 101cm. Rozmiar blatu 

jest przystosowany do bloków papieru o rozmiarze 70x100 cm. 

24. Sztaluga drewniana sztuka 4   

Sztaluga trójnożna  naturalna Materiał: drewno świerkowe 

Maksymalna wysokość: 160cm 

Rozmiar podstawy: 65 

Maksymalna wysokość podobrazia: 100cm 

Regulacja wysokości półki: za pomocą śrub motylkowych 

Regulacja kąta pochylenia podobrazia 

 

 

 

25. Antyrama  plexi sztuka 2   antyrama plexi 100 x 140. Szyba wykonana jest z tworzywa 
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sztucznego. 
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Materiały plastyczne, 

papiernicze do wszystkich 

zajęć 

zestaw 1   

 

 Markery-2 pakiety  marker do papieru fliphart (2x:kolor czarny, 

czerwony, niebieski, zielony) 

 Klej w sztyfcie–20 sztuk, bezbarwny, bezwonny , zmywalny i 

niebrudzący   

 Nożyczki 16cm. Nożyczki wykonane z nierdzewnej stali 

wysokiej jakości. Posiadają rączkę odporną na pęknięcia i 

odpryski w ergonomicznym kształcie. Uniwersalne do cięcia 

papieru, kartonu, tektury, zdjęć... -10 sztuk                                                                       

 Pastele- 3 komplety                                                                                       

Pastele suche  24 kolorów 

 Papier fotograficzny błyszczący A4 170 g/m2 Yellow One, 

wysoka rozdzielczość wydruku do 5760 dpi, w opakowaniu 20 

arkuszy- 5 op. 

 Papier fotograficzny A4 -2 pakiety matowy g/m2Wysoka 

rozdzielczość wydruku do 5760dpi, przeznaczony do drukarek 

atramentowych. Opakowanie zawiera 50 arkuszy. 

 Papier biały do ksero-21 RYZ.  Format A4. Do drukarek 

laserowych i atramentowych. Ryza –500sztuk, Gramatura: 

80g/m2, białość: Cie 146, Polspeed 

 Papier biały do drukarki laserowej i atramentowej (Format A3, 

ryza – 500 kartek,  gramatura papieru 80g.) – 15 ryz 

 Papier kolorowy do ksero-6 ryz                                                  

format A4, gramatura 80g/m2, opakowanie 500 arkuszy, 5 

kolorów po 100 arkuszy: czerwony, pomarańczowy, ciemny 

niebieski, żółty, ciemny zielony.  

 Papier wizytówkowy, format A4, gramatura 220 g/m2, 

http://www.nokaut.pl/ostrza-do-papieru/nozyczki-donau-16cm.html
http://www.nokaut.pl/pastele/pastele-suche-marie-s-24-kolorow.html
http://marketbiurowy.pl/papiery-fotograficzne/20736-papier-foto-a4-matowy-140g-yellow-one.html
http://marketbiurowy.pl/papiery-fotograficzne/20736-papier-foto-a4-matowy-140g-yellow-one.html
http://marketbiurowy.pl/papiery-fotograficzne/20736-papier-foto-a4-matowy-140g-yellow-one.html
http://marketbiurowy.pl/papiery-kserograficzne-kolorowe/20194-papier-ksero-a4-mix-kolorow-intensywnych-80g-100-ark.html
http://marketbiurowy.pl/papiery-kserograficzne-kolorowe/20194-papier-ksero-a4-mix-kolorow-intensywnych-80g-100-ark.html
http://marketbiurowy.pl/papiery-kserograficzne-kolorowe/20194-papier-ksero-a4-mix-kolorow-intensywnych-80g-100-ark.html
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opakowanie - 20 arkuszy: tłoczony, delikatny wzór, do zadruku 

na drukarkach laserowych i atramentowych, różne wzory kolor 

biały – 6 op. 

 Papier wizytówkowy, format A4, gramatura 220 g/m2, 

opakowanie - 20 arkuszy: tłoczony, delikatny wzór, do zadruku 

na drukarkach laserowych i atramentowych, kolor kremowy – 5 

op. 

 Teczki kopertowe plastikowe A4 na zatrzask- 12sztuk.                          

Koperta na dokumenty A4 z identyfikatorem Wykonana z folii 

polipropylenowej  Zamykana na zatrzask W komplecie kartonik 

do wpisywania danych Format A4  kolory – 2x: czarna; 

czerwona; żółta; niebieska; szara; zielona 

 Koszulki A4 krystaliczne- 4 pakiety                                                    

Koszulki krystaliczne A4 PP (otwierane z góry, krystaliczna, 

antystatyczna folia, idealne do pracy z rzutnikiem, w kartonie 

specjalne nacięcie ułatwiające dostęp do koszulek, format A4, 

pakowane w karton po 100 sztuk) 

 Szary papier-120 sztuk                                                                          

Format arkusza B1, papier pakowy gładki.100x130 cm 

 Ołówki drewniane, z gumką, 12 szt 

 Brystol kolorowy-20 sztuk .                                                                   

Format arkusza  B1, kolory intensywne: pomarańczowy, 

czerwony, fuksja, ciemny niebieski, ciemny zielony, żółty, 

cytrynowy, złoty, jaskrawy niebieski. 

 Brystol biały-20 sztuk. Format arkusza B1, 100 x 70  Hergon , 

gramatura 250, sztywny, gładki, nie fakturowany papier 

kreślarski 

 Karteczki samoprzylepne-10 bloczków. Karteczki pakowane po 

4 kolory, w bloczku 100 kartek  

 Marker permanentny ze ściętą końcówką. Do pisania na każdej 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

powierzchni: papier, tkanina, drewno, guma, plastik, szkło, 

porcelana. Wodoodporny, niezmywalny, nie zawiera 

szkodliwych substancji toksycznych: ksylenu i toluenu. 

Pozostawia na długo żywe, intensywne kolory. Bezpieczna 

wentylowana nasadka. Kolory: czarny, czerwony, niebieski, 

zielony. po 10 szt. z każdego koloru razem - 40 szt. 

 Kreda kolorowa- 1 sztuka. 1 opakowanie firmy  Jumbo,  

plastikowe wiaderko, 20 sztuk  - różnokolorowe. 

 Pinezki-3 opakowania. Pinezki standardowe srebrne  Titanum. 

 Folia do laminarki-1 sztuka, 1kartonowe  opakowanie zawiera 

100 sztuk folii ,  Office  Depot  format A 4, 2 x 80 mik 

 Kronika-1 sztuka. Kronika  wykonana w sztywnej oprawie, na 

rogach na okładce tłoczony napis w kolorze złotym . Kolor 

oprawy – bordowy: A3 (297 x 420 mm), ilość: 200 kartek, 

gramatura kart: 110, faktura: czysta bez żadnych nadruków 

 Teczka z wyposażeniem dla ucznia 6 sztuk :                                  

Teczka zawiera:                                                                                                       

-Kołonotatnik  A4/120 K kratka, twarda oprawa shorewood,                                      

- Długopis automatyczny z wymiennym wkładem, atrament o 

niskiej zawartości wiskozy, końcówka kulkowa 0,7 mm, 

gumowe wkładki w części chwytowej, różne kolory obudowy.                                                                       

- Pisaki dwustronne  12 kolorów.                                                                   

- Kredki  Polycolor met. Opakowanie Polycolor  profesjonalne 

kredki  artystyczne, z trzonkiem z drewna cedrowego . 24 

kolory.                                   –  

 Ołówek elastyczny  

 Nożyczki biurowe 2 cm                                                                      

Klej biały  40 ml                                                                              

- Gumka do mazania , owalna.        

 Zakreślacze –10 sztuk                                                                               
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• Zakreślacz ze specjalnie wyprofilowaną ściętą końcówką do 

wygodnego zakreślania tekstu 

• Grubość linii pisania 1-5mm 

• Najwyższej jakości atrament pigmentowy na bazie wody do 

wszystkich rodzajów papieru 

• Bardzo długa linia pisania 

• W komplecie 4 sztuki: żółty, pomarańczowy, różowy, zielony 

 Folia do laminacji A3  -1 sztuka 125mic A3 W opakowaniu 

100szt.     

 Pinezki kolorowe    -5 sztuk. Biurowe pinezki-kołeczki .W 1 

sztuce opakowania 60 sztuk), różne kolory    

 Teczka z klipsem     -12 sztuk                                                              

Biurofol ,teczka do pisania z dwiema sztywnymi okładkami 

oraz mechanizmem zaciskowym do papieru 

- na wewnętrznej stronie okładki kieszeń oraz uchwyt na 

długopis 

kolory: - niebieski, granatowy 

- format A4 

 Teczka kopertowa plastikowa A4 na zatrzask - Koperta na 

dokumenty A4 z identyfikatorem. Wykonana z folii 

polipropylenowej  Zamykana na zatrzask, mix kolor – 12 szt. 

 Segregator- 25 sztuk                                                               

Segregator z grubego kartonu, okuty otwór na grzbiecie, dla 

formatu A4, , wykonany z twardej, 2 mm tektury 

 oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową 

 wyklejka papierowa 

  mechanizm dźwigniowy z dociskiem 

   - grzbiet o szerokości 75 mm 

   - oczko grzbietowe 

   - metalowe okucia dolnej krawędzi w produktach o indeksach 
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061, 062 

   - okucia owalne 

   - wymienna etykieta do opisu w tym :kolor niebieski –5sztuk, 

kolor zielony- 5 sztuk, kolor fioletowy – 5 sztuk, kolor 

czerwony 5 sztuk 

 Zestaw do bindowania                                                               1. 

Grzbiety do bindowania- 1 sztuka                                                

Grzbiet plastikowy do bindowania 12mm, opakowanie zawiera 

100szt jednego koloru.  

Średnica grzbietu:12mm - ilość oprawianych kartek :105kolor 

niebieski 

            2. Okładki do bindowania-   

       - okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej 

       - format A4 

        -, niebieski,  

        - opakowanie 100 szt 

3. Folia do bindowania 1 sztuka-                                                               

folia do bindowania bezbarwna,Idest 

- zapewnia profesjonalną prezentacje dokumentów 

- umożliwia pozostawienie widocznej pierwszej strony 

prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów 

- format A4 

- grubość 200 mic 

- opakowanie 100 szt 

 Płyty CD-R (Dopuszczalne prędkości nagrywania x1-x52; 

Pojemność 700MB, 50 szt. 

 Płyty DVD –RW,4,7 GB x 7Box Verbatin-30 szt 

  Folia samoprzylepna kolorowa, 70x100cm (kolory:, żółty, , 

czarny, biały nniebieski) x 5 szt. = 20 szt.                                      

oraz czerwony, jasno zielony, x 2 sztuki=4 sztuk 
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 Naklejki na płyty CD/DVD matowe,1 arkusz 2 etykiety zestaw 

zawiera 25 arkuszy na 50 etykiet, Speed  akcesoria- 1 zestaw 

 Teczka harmonijkowa  - posiada 12 przegródek - kieszonka na 

wizytówkę i kolorowe indeksy - zamykana na dwie narożne 

gumki - mocny, wodoodporny materiał- 4 sztuki 

 segregator na 48 płyt przezroczysty  pojemność 48 płyt bez 

opakowań, etykiety ułatwiające archiwizowanie płyt, otwór 

uchwytowy ułatwia wyjmowanie segregatora z półki –1 sztuka 

 Tonery do drukarki , kolorowy i czarny, typ drukarki HP 

Deskjet F 4180- 1 komplet 

 Zakładki indeksujące 4x20x50 Wysokiej jakości papier z 

nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne przyklejenie 

do różnego rodzaju powierzchni.  

      Po odlepieniu, nie pozostawia ślad-5 sztuk 

27 

Tusz do drukarek do 

wszystkich zajęć  zestaw 1  
 

Komplet tuszu do drukarki HP Deskjet F4180 , czarny i kolorowy, 

oryginalny.- 3 komplety 

 

28 

Nagrody dla uczestników 

konkursów zestaw 2  
 

 Zestaw I: Długopis Parker  – czerwony w opakowaniu, szt. 4, 

długopis Parker– czarny w opakowaniu, szt. 4 

 Zestaw II: Pendrive 8GB USB 2.0, szt. 8, różne kolory 

 

29 
Antyramy 

szt. 20  
  Antyrama plexi, 53cm x158cm, szt.20 

30 
Sztalugi 

szt. 10  
  Sztaluga drewniana,  175 cm, po złożeniu 130 cm, szerokość 

60 cm, z rysownicą 40x60 cm, szt. 10 

31 
Karbownica do papieru 

szt.  2  
  Karbownica do papieru dp Craft, szerokość karbowania 21,5 

cm, wzory: serca, prążki, szt. 2 

http://marketbiurowy.pl/organizacja-nosnikow/7522-segregator-na-48-cd-przezr-nieb-dataline.html
http://marketbiurowy.pl/organizacja-nosnikow/7522-segregator-na-48-cd-przezr-nieb-dataline.html
http://marketbiurowy.pl/organizacja-nosnikow/7522-segregator-na-48-cd-przezr-nieb-dataline.html
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32 
Antyramy  

szt. 5  
  Antyrama plexi, 70cmx100cm, szt.5 

33 

Tablica flipchart 

magnetyczny szt. 1  
 

 Tablica magnetyczna biała do zapisu suchościeralnego o 

wymiarze 60 x 90 cm w ramie aluminiowej. Trójnożny stojak o 

regulowanej wysokości (maks. do 180 cm). Flipchart posiada 

wygodną półkę na markery i uchwyt do zawieszania bloku w 

dwóch rozstawach,  do tablicy dołączony komplet 4 markerów 

do flipcharta  i papier do flipcharta, szt. 1 

34. 
Materiały papiernicze 

zestaw 1  
 

 Papier ksero biały, format A4, ryza – 500 kartek,  gramatura 

papieru 80g, szt.100 

 Papier ksero kolorowy, format A4, ryza – 500 kartek,  

gramatura papieru 80g, grupa pastelowa – 5szt, grupa 

intensywna – 5 sztuk, grupa trend – 5 sztuk, grupa neonowa – 

5 sztuk 

 Papier ksero biały, format A3, ryza – 500 kartek,  gramatura 

papieru 80g, szt. 10  

 Koszulki foliowe - format A4 w komplecie po 100sztuk, 

antyelektrostatyczne, łatwe w otwarciu, szt.30 

 Teczka plastikowa A4  na zatrzask, z mocnego 

półprzeźroczystego plastiku, na plastikowy zatrzask, kolor 

czerwony – 50 szt., zielony – 50 – szt., niebieski – 50 szt., 

żółty – 50 szt., biały – 50 szt. 

 Teczka tekturowa, lakierowana A4 na gumkę, kolor czarny – 

25 szt., kolor zielony – 25 szt., kolor czerwony – 25 szt, kolor 

niebieski – 25 szt. 

 Skoroszyt - Przednia okładka przeźroczysta, 

druga kolorowa. z mocnego i sztywnego PCV, biały pasek do 

opisu, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora 

z dowolnym ringiem. Format: A4 (21cm x 29,7cm). Kolor: 
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mix kolorów, szt. 150 

 Papier wizytówkowy - format A4, opakowanie – 800 kartek,  

gramatura papieru 246g, kolor biały – paski – 1 szt., kolor 

biały – skóra – 1 szt., kolor krem – paski – 1 szt., kolor krem – 

skóra – 1 szt. 

 Wkład do segregatora - A4/100 kartek, w kratkę – szt. 30 

 Segregator - A4/40 mm/2 ringi Kolor niebieski 25 szt., kolor 

czerwony 20 szt., kolor czarny 11szt. 

 Segregator A4/35mm/2 ringi Kolor niebieski 8 szt., kolor 

czerwony 5 szt., kolor czarny 1 szt. 

 Kołonotatnik A5/50 kartek w kratkę, oprawa półsztywna, mix. 

kolorów – szt.250  

 Brystol biały, format B1 – 60 szt. 

 Brystol żółty, format B1 –20 szt. 

 Brystol zielony, format B1 –20 szt. 

 Brystol czerwony, format B1 – 20 szt. 

 Brystol niebieski, format B1 – 20 szt. 

 Brystol czarny, format B1 – 20 szt. 

 Brystol fioletowy, format B1 – 20 szt. 

 Brystol pomarańczowy, format B1 – 20 szt. 

 Brystol – format A3, 160g, zestaw 250 arkuszy w 10 żywych 

kolorach (zielony jasny, zielony ciemny, niebieski jasny, 

niebieski ciemny, różowy, czerwony, żółty, brązowy, czarny, 

biały), szt. 3 

 Papier techniczny, 130 g - 50 x 70 cm – mix 10 kolorów - 50 

arkuszy, szt.2 

 Papier pakowy, format 100x130cm, 70g, brązowy – 

prążkowany, szt. 200 

 Papier do flipcharta – blok w kratkę, format 58 x 83 cm, 30 

kartek, szt.5 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

 Papier do flipcharta – blok gładki, format 58 x 83 cm, 30 

kartek, szt.5 

 Zestaw matematyczny - zawiera: cyrkiel, kątomierz, 2 ekierki, 

linijkę i zapas rysików, w praktycznym etui na zatrzask, szt. 10 

 Gumka do ścierania - Miękka gumka ołówkowa wykonana z 

kauczuku syntetycznego, szt. 40 

 Temperówka - metalowa, pojedyncza temperówka z 

zapasowym ostrzem, szt. 20 

 Folia do laminarki – format A4, 75mic, opakowanie 100szt – 

10 szt. 

 Papier samoprzylepny - Zestaw  6 rolek samoprzylepnej folii 

nieprzepuszczającej światła w 6 kolorach: zielony, czerwony, 

różowy , biały, pomarańczowy, żółty, każda rolka: długość 1m, 

szerokość 45cmm, szt.2 

 Bibuła - Zestaw zawiera 70 rolek bibuły w 18 kolorach(mix 

kolorów) wymiar rolki:dł.250xszer. 50cm, szt.2 

 Bibuła tęczowa - Zestaw zawiera 50 arkuszy papierów 5 

zestawieniach kolorów, format 30x45cm, szt. 2 

 Krepina metalizowana –złota - 50 x 250 cm, szt. 4 

 Krepina metalizowana –srebrna - 50 x 250 cm, szt. 4 

 Krepina - Zestaw zawiera 8 rolek krepiny z jednostronnym 

nadrukiem, z trwałym kolorem i dużą odpornością na światło. 

W zestawie są 4 rolki krepiny w paski i 4 rolki krepiny w 

kropki. Wymiar rolki: dł. 250x szer. 50cm., szt. 2 

 Tektura falista - zestaw10 kolorów (mix) po 10 arkuszy, 

dwustronnie barwiona, wymiary 35x50 cm, szt. 2 

 Tektura falista tęczowa - Dwustronnie barwiona w kolorach 

tęczy (mix) po 10 arkuszy, wymiary 35x50 cm 

 Tektura falista zwiększająca objętość zestaw 5 kolorów(mix)- 

format 24,35cm,5 arkuszy w zestawie, szt. 6 
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 Folia piankowa samoprzylepna -  zestaw15 kolorów, format 

20x30 cm, 15 arkuszy, szt. 2 

 Papier wycinankowy nabłyszczany - gramatura 115 g - format 

A4 - 200 arkuszy - sortowane w 10 żywych kolorach (mix), 10 

szt. 

 Bibułka gładka – format 16 x 16 cm, 10 kolorów (mix), w 

zestawie 1000 arkuszy, szt. 2 

 Magnesy do tablic – w blistrze 12 sztuk, średnica ok. 2,5 cm, 

kolorowe, szt. 10 

 Zakreślacz zielony - Końcówka ścięta pod skosem, szt.2 

 Zakreślacz żółty - Końcówka ścięta pod skosem, szt.2 

 Zakreślacz różowy - Końcówka ścięta pod skosem, szt.2 

 Zakreślacz pomarańczowy - Końcówka ścięta pod skosem, 

szt.2 

 Litery samoprzylepne 30 mm - arkusz B5, sztancowane na 

gorąco. Krój czcionki Helvetica- wysokość: 30mm- kolor: 

zielony, czerwony, czarny, biały, każdego koloru po 5 

arkuszy,20 szt.  

 Bloczek samoprzylepny, format 50x50mm, 250 kartek, 

mieszane kolory – fluorescencyjne, szt.20 

 Marker czarny - ścięta końcówka, marker z tuszem płynnym na 

bazie alkoholu, szt. 20 

 Marker czerwony - ścięta końcówka, marker z tuszem płynnym 

na bazie alkoholu, szt. 20 

 Marker zielony - ścięta końcówka, marker z tuszem płynnym 

na bazie alkoholu, szt. 20 

 Marker niebieski - ścięta końcówka, marker z tuszem płynnym 

na bazie alkoholu, szt. 20 

 Ołówek - Ołówek HB, oprawka wykonana z lakierowanego 

drewna, BIG EVOLUTION, szt. 200 
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 Farby plakatowe ( 12 szt) -  zestaw farby  ASTRA w tubach, 

12 kolorów ( zawartość tuby 30 ml), szt. 7 

 Farby szkolne - opakowanie 12 kolorów po 15 ml każdy, szt.6 

 Farby do malowania na szkle - Wysokiej jakości farby 

witrażowe w zestawie kreatywnym.  

 Zawartość: 

 1 farba konturowa czarna 80 ml 

 6 buteleczek farb podstawowych 80 ml (czerwona, żółta, 

niebieska, cielista, zielona, biała) 

 1 końcówka do wykańczania cienkich konturów 

 1 podkładka do malowania 

 20 wzorów 

  1 tabela mieszania farb dla uzyskania kolejnych 6 barw, szt. 10 

 Kredki do malowania twarzy JOVI - 10 kolorów - 10 kredek do 

malowania twarzy w 10 kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, 

czerwony, różowy, brązowy, zielony, niebieski, granatowy i 

czarny, szt. 2 

 Kreda kolorowa gruba JUMBO - Kreda kolorowa gruba, 20 

sztuk w tekturowym pudełku, Grafix, szt.4 

 Pędzle (12 szt) - Zestaw 12 pędzli w różnych rozmiarach, szt. 1 

 Pędzle - Pędzle z jasnym włosiem, metalowy ścisk bez szwów, 

krótki uchwyt z drewna naturalnego. Zawartość: po 12 sztuk w 

rozmiarach 4,6,8,10,12. Komplet zawierza 60 części, szt. 1 

 Pędzel okrągły - nr 12 - Pędzel okrągły - nr 12, szt. 20 

 Klej magic – 45 g, z aplikatorem, szt. 30 

 Pastele olejne 49 kolorów - Pastele olejne o okrągłym 

przekroju. W komplecie: 49 kolorów + 1 dodatkowa kredka 

biała (łącznie 50 sztuk), szt. 15 

 Pastele suche 48 kolorów - Pastele suche Toison D'or o 
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szerokiej palecie kolorów. Średnica: 10mm, długość: 75mm. 

48 kolorów, szt. 12  

 Kredki świecowe - Kredki świecowe 24 kol.  

24 kredki o intensywnych kolorach, długości ok. 8 cm. Kredki 

zabezpieczone są papierem, dzięki czemu nie brudzą rąk 

podczas kolorowania, szt. 10   

 Węgiel/sepia - Węgiel rysunkowy- sepia,  prasowany w 

ołówku w drewnianej oprawie, szt.10 

 Kredki ołówkowe – sześciokątne, MILAN, 24 kolory, szt. 15 

 Flamastry ASTRA, zestaw zawiera 24 kolory, szt. 10 

 Mazaki do białej tablicy suchościeralnej - Zestaw zawiera 4 

markery (czarny, niebieski, czerwony, zielony) i magnetyczną 

gąbkę. Długość linii pisania :250m, grubość linii pisania: 2,6 – 

3,0 mm, szt.6 

 Płyn do tablicy - Płyn do czyszczenie tablic suchościeralnych 

w sprayu, pojemność 250ml, szt. 2 

 Glina samoutwardzalna 0,46kg - Masa plastyczna, 

glinopodobna, samoutwardzalna, twardniejąca na powietrzu. 

Idealna do wykonania pełnych form typu: figurki, naczynia, 

płaskorzeźby oraz biżuterii (wisiorki, korale, broszki). Masa: 

460g. Kolor: biały, szt. 20 

 Modelina 6 kol. Wysokiej jakości tworzywo termoutwardzalne 

przeznaczone do zabawy i nauki. Doskonale nadaje się do 

tworzenia modeli oraz makiet oraz drobnej galanterii: klipsów, 

broszek, breloczków. Nie brudzi i nie przykleja się do rąk. 

Opakowanie: 6 intensywnych kolorów fluorescencyjnych, 

szt.20  

 Masa papierowa -  0,42kg, Astra, szt.10 

 Gips - Biały gips do odlewów, stosowany w rzemiośle i 

pracach hobbystycznych oraz modelarskich. Opakowanie -1kg 
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 Doniczki - nieszkliwiona  z wypalonej ceramiki - Doniczka z 

podstawką (szer. 12 cm, wys. 10 cm), koloru kremowo-

białego, do malowania farbami, szt. 25 

 Pistolet do kleju na gorąco - wykonany z tworzywa sztucznego 

do klejenia na gorąco. Dane techniczne: 

- średnica wkładu klejowego - 11-12mm 

- moc 40W - dzięki czemu czas rozgrzewania to ok. 4-5 min. 

- temperatura elementu grzejnego - 200 st. C 

- temperatura korpusu - ok. 57 st. C 

- wydajność - ok. 9 g / min. 

- napięcie zasilania - 230V / 50Hz, szt. 10 

 Zestaw papierów ozdobnych - Zawartość zestawu: 50 arkuszy 

papieru kolorowego(50x70cm), 50 arkuszy papieru 

fotograficznego(50x70cm), 10 arkuszy tektury falistej 

(50x70cm), 25 arkuszy papieru transparentnego(70x100cm), 

złożony do wym. 35x50cm),10 arkuszy papieru 

wzorzystego(270g/m2), 10 rolek bibuły karbowanej(szer.50cm, 

dł. Bieżąca 2,5m), 130 arkuszy papieru 

jedwabnego(zrolowany), 10 arkuszy fizeliny 

ozdobnej(50x70cm), 10 arkuszy fizeliny ozdobnej ze złotymi 

włóknami(50x70cm), 500 folderów(15x15cm), 200 folderów 

(20x20cm), 100 folderów tęczowych (15x15cm), szt. 1 

 Sztaluga stołowa z diagonalnie rozmieszczonymi listwami 

bocznymi o szerokości podstawy 19 cm. Modele są wykonane 

z drewna bukowego lakierowana. Dane techniczne Materiał 

drewno bukowe lakierowane Szerokość podstawy 19 cm 

Całkowita wysokość 36 cm Mak. wysokość płótna 32 cm 

Waga 0,3 kg, szt.11« mniej 

 Antyrama 29,7x42 cm - szkło – wykonana ze szkła float, 

grubość szkła 2 mm, tył – płyta HDF, 6 klipsów mocujących, 

http://www.wime-art.pl/talens/sztalugi/sztalugi,stolowe
http://www.antyramy.biz/antyramy-szklane/359-antyrama-297x42-cm-szklo.html
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szt. 30 

 Zszywacz - przeznaczony do zszywania większych plików, 

max. do 50 kartek; maks. głębokość wsuwania kartek: 85 

mm, ilość zszywek w magazynku: 100, szt. 10 

 Zszywki  -24/6 po 1000 sztuk w pudełku, szt.30 

 Spinacz 28 mm - 100 sztuk w pudełku, mix kolorów, szt.30 

 Nożyczki fantazyjne - Wykonane z wysokiej jakości plastiku z 

metalowym ostrzem i wyprofilowanym gumowym uchwytem. 

Narzędzie umożliwia uzyskanie różnych rodzajów wzoru 

cięcia: fale, łuki, zygzaki. Zestaw składa się z 10 części- 10 

nożyczek, każde wycinają inny motyw, asortyment nożyczek 

(dł. 16cm), szt.3 

 Nożyczki szkolne - wykonane z wysokiej jakości plastiku z 

metalowym ostrzem, szt. 50 

 Taśma klejąca - bezbarwna 19mmx33m, jednostronna, szt. 100 

 Dwustronna taśma klejąca, szerokość 38mm, długość 2,75m, 

szt.10 

 Klej w sztyfcie, biały,  nietoksyczny, 20g, szt. 50 

 Klej biurowy w tubce, biały, 50 ml, szt.50 

 Klej bezpieczny - 1000 ml, szt. 2 

 Klej do decupage - Klej przeznaczony do serwetek, papieru 

ryżowego i cieńkich papierów,lekki i przeźroczysty,nadaje się 

do każdej powierzchni: drewno, papier, plastik, ceramika, 

metal, tkanina. Pojemność 200ml, szt. 15 

 Klej na gorąco - Laski kleju do stosowania w klejeniu na 

gorąco (do pistoletów).Średnica 11-12 mm, Długość:  30 cm. 

20 sztuk w paczce, szt. 5 

 Papier do decoupage. Łatwo przykleja się do każdej 

powierzchni. Grubość papieru 50g/m2. Wymiary arkusza: 

50cm x 70cm, szt. 20 
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 Filc dekoracyjny - grubości około 1,5 mm. 

W opakowaniu znajduje się 10 arkuszy formatu ok. A4 

(210x290mm) w kolorach: żółtym, pomarańczowym, 

różowym, fioletowym, czerwonym, niebieskim, brązowym, 

czarnym, białym i zielonym, szt. 7 

 Brokat sypki ,nietoksyczny, w fiolkach  fiolki - po 3g. mix 

kolorów- 30 szt.  

  Długopis Pelikan STICK zielony –  100 szt. 

 Długopis Pelikan STICK niebieski – 100 szt. 

 Długopis Pelikan STICK czerwony – 100 szt. 

 Długopis Pelikan STICK czarny – 100 szt. 

 Folia do bindowania – 150 mic, format A 4, 100 sztuk w 

opakowaniu, przeźroczysta, szt. 3 

 Okładka do bindowania - format A 4, 250g,  100 sztuk w 

opakowaniu, skóropodobna – niebieska, szt. 3 

 Grzbiety do bindowania – 20mm, 100 sztuk w opakowaniu, 

szt. 3 

 Dziurkacz fantazyjny - w ergonomicznej obudowie wykonanej 

z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z metalowym 

mechanizmem tnącym, wielkość motywu wycinanego ok. 1,5 

cm – 10 różnych motywów – szt. 10 

 Koperty na płyty CD/DVD – zestaw zawierający 200 szt, 1 szt. 

35. 
Tusze do drukarek 

zestaw 1  
 

 Komplet 5 sztuk tuszy czarnych i kolorowych Canon – 

zawiera: 1 x PGI-525BK XL 22ml Czarny  

1 x CLI-526BK XL 12ml Czarny  

1 x CLI-526C XL 12ml Cyan ( błękitny)  

1 x CLI-526M XL 12ml Magenta ( purpurowy)  

1 x CLI-526Y XL 12ml Yellow ( żółty ) , szt. 11 
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36. 
Kronika format A3 

szt. 1  
 

 Kronika pozioma, format A3, okleina skóropodobna, kolor 

zielony, szt. 1 

 

37. 
Kronika format A3 

szt. 1  
 

 Kronika pozioma, format A3, okleina skóropodobna, kolor 

czerwony, szt. 1 

 

38. 
Bindownica 

szt. 1 
   Bindownica grzebieniowa 300, szt.1 

 

 

Lub inne zawierające taką samą zawartość lub inne odpowiednio równoważne 

UWAGA 

Wykonawca powinien zsumować elementy w poszczególnych pozycjach  


