Załącznik 1A - szczegółowy formularz ofertowy

LP.

Nazwa artykułu

J.m.

Szczgółowy opis przedmiotu zamówienia
antyrama wykonana z pleksy o wymiarach
100 x 70 cm
antyrama wykonana ze szkła o wymiarach
60x80 cm
antyrama wykonana z pleksy o wymiarach
50x70cm
baterie AA alkaiczne
baterie AAA alkaiczne
dziurkuje 12 kartek spina min 500 kartek,
pojemnik na ścinki

Ilość

1

Antyrama pleksa

szt.

10

2

Antyrama szkło 60x80 cm

szt.

3

Antyrama pleksa 50x70 cm

szt.

4
5

Baterie
Baterie

szt.
szt.

6

Bindownica

szt.

7

Biuwar

szt.

na biurko z kalendarzem A2 kolor

20

8
9
10

Blok
Blok
Blok

szt.
szt.
szt.

23
23
2

11

Cienkopis czarny, niebieski,
czerwony, zielony typu Rystor

szt.

A4/100 makulaturowy
A5/100 makulatorowy
A4/10 techniczny
cienkopis 0,4 mm obudowa plsatikowa
wielkątna, wentylowana skuwka w kolorze
tuszu, fibrowa końcówka oprawiona w
metal; do pisania i pracy z linijką tusz na
bazie wody.

1
1
100
50
1

137

cena
jednostkowa
netto
[zł]

wartość
netto
[zł]

Vat
[w %]

wartość
brutto
[zł]

podkładka do pisania bez okładki, wykonana
z tektury o grubości ok. 2mm
pokryta wysokiej jakości PVC
zacisk sprężynowy
posiada metalowy zacisk spinający do 50
kartek o gramaturze 70gsm
szt. na dłuższym boku znajduje się kieszonka na
długopis lub ołówek
możliwość zawieszenia podkładki za pomocą
specjalnego oczka umieszczonego w zacisku
format: A4
rozmiar: 230x350mm
kolor czarny
długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem automatycznie chowany wkład - gumowa
204 szt.
obudowa wymienny wkład SXR-81 wymienny wkład Ciężar:0.01 kolor czarny
długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem automatycznie chowany wkład - gumowa
szt.
obudowa wymienny wkład SXR-81 wymienny wkład Ciężar:0.01 kolor czerwony

12

Deska z klipsem A4

13

Długopis typu Uni JetStream SX101 -czarny

14

Długopis typu Uni JetStream SX101 -czerwony

15

Długopis typu Uni JetStream SX101 - niebieski

szt.

16

Długopis z przylepcem

szt.

17
18

Długopis żelowy typu Rystor GZ031 Długopis żelowy typu Rystor GZ031 - niebieski

szt.
szt.

długopis kulkowy z szybkoschnącym tuszem automatycznie chowany wkład - gumowa
obudowa wymienny wkład SXR-81 wymienny wkład Ciężar:0.01 kolor niebieski
Samoprzylepna podstawa zapobiegająca
zgubieniu długopisu, łańcuszek dł. 58 cm,
tusz niebieski
długopis żelowy, końcówka 0,3 mm, długość
lini pisania 600m kolor czarny
długopis żelowy, końcówka 0,3 mm, długość
lini pisania 600m kolor niebieski

5

115

70

390

74
36
90

19

Druk Polecenie Przelewy/Wpłaty
Gotówkowej

bl.

format A6, jednostronny, samokopiujący,
bloczek 80 kartek

350

20

Druk zwrotki

szt.

wymiary A6 kolor biały KPA5

2000

21

Druki książka środki trwałe

bl.

22

Druki nota odsetkowa

bl.

23

Druki rozliczenie zaliczki

bl.

24

Druki wezwanie do zapłaty

bl.

25

Druki wniosek o zaliczkę

bl.

26

Dziennik korespondencyjny

bl.

27

Dziurkacz

format A4, druk offsetowy, oprawa: album
80 kartek
format A5 ( org+ jedna kopia) bloczek 80
kartek
format A6, druk offsetowy bloczek 40 kartek
format: A5 rodzaj papieru: samokopiujący z
oprawą: bloczek 80 kartek druk:
jednostronny (oryginał + kopia)
format A6 druk offsetowy bloczek ,
dwustronny bloczek 40 kartek
format A4, oprawa twarda błyszcząca, 96
kartek

4
2
2
1
2
4

szt.

dziurkacz jednorazowo min. 100 kartek ,
posiada żeliwne ramię i metalową
konstrukcję, pojemnik na odpady z
tworzywa sztucznego, listę formatowania,
wskaźnik środka, blokada ramienia, rozstaw
otworów 70-80mm, średnica dziurki 6 mm

2

dziurkacz jednorazowo min. 50 kartek ,
posiada żeliwne ramię i metalową
konstrukcję, pojemnik na odpady z
tworzywa sztucznego, listę formatowania,
wskaźnik środka, blokada ramienia, rozstaw
otworów 70-80mm, średnica dziurki 6 mm

15

28

Dziurkacz

szt.

29
30
31
32
33
34
35

Etui PCV
Ewidencja wyposażenia
Fastykuła archiwizacyjna
Folia do laminowania
Folia do laminowania
Gąbka do tablicy magnetycznej
Gilotyna

szt.
szt.
szt.
op.
op.
szt.
szt.

36

Grzbiety do bindowania

szt.

grzbiety plastikowe do opraw
grzebieniowych 6 mm

20

37

Grzbiety do bindowania

szt.

plastikowe do opraw grzebieniowych 16mm

20

euti c PCV na CDx1 z wpięciem
format A5 druk dwustronny offsetowy
format A4 papier tekturowy
format A3 op. 80 g opakowanie 100 szt.
format A4 op. 100 szt. ark. 80 gr
wbudowany magnes,filcowy spód,

200
5
40
5
6
1
1

38

39

40

41

Grzbiety do bindowania -

Grzbiety wsuwane plastikowe

Grzbiety wsuwane plastikowe

Grzbiety wsuwane plastikowe,

szt.

grzbiety plastikowe do opraw grzbietowych
22 mm

20

szt.

grzbiety wsuwane plastikowe, przeznaczone
do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia
dokumentów bez konieczności dziurkowania
- 4mm (do 20 kartek)

25

szt.

Grzbiety wsuwane plastikowe, przeznaczone
do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia
dokumentów bez konieczności dziurkowania
- 6mm (do 30 kartek)

60

szt.

grzbiety wsuwane plastikowe, przeznaczone
do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia
dokumentów bez konieczności dziurkowania
- 10mm (do 50 kartek)

45

Grzbiety wsuwane plastikowe, przeznaczone
do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia
dokumentów bez konieczności dziurkowania
- 15mm (do 80 kartek)

45

42

Grzbiety wsuwane plastikowe

szt.

43

Gumka biała do ścierania ołówka

szt.

44

Gumki recepturki

op

45

Kalendarz na biurko
stojący/leżący

szt.

46

Kalendarz terminarz książkowy
tygodniowy

szt.

Miękka, elastyczna gumka wykonana z
tworzywa sztucznegotypu myszka
Wytrzymałe i elastyczne gumki recpeturki.
Wykonane z materiału o zwiększonej
domieszcze kauczuku. Średnica 60 mm,
grubość/szerokość 1,5 x 1,5 mm. 100 szt. w
opakownaiu
Kalendarz na biurko stojący, poziomy,
tygodniowy na rok 2022.
okładka twarda skóropodobna lekko
błyszcząca, układ tygodniowy na dwie kartki
format A5 układ książkowy

104

4

43
34

47

Kalkulator typu Citizen CT 500

szt.

48

Kartki samoprzylepne

szt.

49

Karty wędkarska

bl.

50

Kieszenie do segregatora

op.

51

Kieszenie do segregatora

op.

52

Kieszenie do segregatora

op.

53

Kieszenie do segregatora z klapką

op.

57

Klej biurowy 22g w sztyfcie typu
Amos
Klej biurowy w tubce
Klipsy do archiwizacji
dokumentów
Koło notatnik A5/50

58

Koperta biała C4

szt.

59

Koperta biała C5

szt.

54
55
56

Kalkulator z 10 cyfrowym wyświetlaczem,
podwójny system zasilania (bateria
słoneczne i baterie), stały kąt nachylenia
wyświetlacza, funkcja obliczania procentów,
pierwiastka kwadratowego oraz podatków,
zasada pełnych kosztów, możliwość
sprawdzania i korekty, wyposażony w
klawisz mziany znaku oraz podwójnego zera,
wyłącza się automatycznie.
Kartki samoprzylepne 7,5x7,5cm, 100 kartek
w bloczku z nałożonym na każdą kartkę
klejem
Karty wędkarska według wzoru, bloczek 200
szt . Wymiary 150/105mm na kartonie
białym gładkim 220-250g
kieszenie do segregatora A4/100 gram.
(groszkowa)w mikronach nie niższa niż 50
(100szt w op.)
Kieszenie do segregatora A4/100
gram.(krystaliczna)/transparentna (100 szt.
w op)w mikronach nie niższa niż 50
Kieszenie do segregatora A5/100
gram.(groszkowa) w mikronach nie niższa niż
50
Kieszenie do segregatora z klapką (10szt w
op.)

10

219

1 bl.

18

45

3
15

szt.

Klej biurowy 22g w sztyfcie typu Amos

110

szt.

Klej biurowy w tubce
Klipsy do archiwizacji dokumentów o dł.
Wąsów 100mm (op. 100 szt)

15

op.
szt.

8
11

samoklejąca - z papieru o gramaturze
80g/m2
Koperta biała C5 samoklejąca - z papieru o
gramaturze 80g/m2

1700
3600

60

Koperta biała C6

szt.

61

Koperta brązowa B4

szt.

62

Koperta C4

szt.

63

Koperta DL

szt.

64

Koperta DL

szt.

65

Koperta z wewnętrznym
zabezpieczeniem powietrznym

szt.

66

Korektor w długopisie z metalową
końcówką

szt.

67

Korektor w taśmie 5x8

szt.

68

Kostka kolor klejona

szt.

69

Kostka biała klejona

szt.

70
71
72

Książka ewidencja druków
ścisłego zarachowania A4
Książka ewidencji wyjść A 4
Linijka

Koperta biała C6 samoklejąca z papieru o
gramaturze 80g/m2
Koperta brązowa B4 samoklejąca z papieru o
gramaturze 80g/m2
Koperta C4 HK RBD brązowa na dużą ilość
dokumentów
operta DL samoklejąca bez okienka
koperta samoklejąca z okienkiem z P/L
strony
(folia pęcherzykowa PP) o wymiarach
zewnętrznych 250x350 z paskiem kleju
umieszczonym na zagięciu krótszego boku
koperty zabezpieczonym ochronnym
paskiem- SAMOKLEJĄCA
Korektor zawierający szybkoschnący płyn
korygujący o znakomitych właściwościach
kryjących, pozbawiony substancji
toksycznych. Z cienką, metalową końcówką.
Korektor typu myszka, szerokość taśmy 5
mm, długość taśmy 8 m. Taśma korekcyjna
odporna na zerwanie, po której można pisać
bezpośrednio po zastosowaniu,
nietoksyczna, do stosowania na wszystkich
typach papieru.
Kostka kolor klejona - karteczki do
notowania klejone . Bloczek 6 kolorów.
Wymiary karteczki: 85x85mm wysokość
kostki: 50mm.
Kostka biała klejona - karteczki do
notowania klejone. Wymiary karteczki:
85x85mm wysokość kostki: 50mm. Kostka
foliowana

szt.
szt.
szt.

10 000
185
380
1500
1500

100

66

98

90

90
4

Linijka 30cm nieprzezroczysta

3
40

73
74
75
76
77
78

79

80
81
82
83
84
85
86
87
88

89

Lupa biurowa
Marker CD/DVD cienkopiszący
dwustronny
Marker olejowy cienki/gruby
(biały, czarny)
Marker permanentny typu
EDDING 300/330 (czarny,
czerwony, niebieski, zielony)
Miniaturowy zszywacz na zszywki
24/6
Niszczarka do dokumentów typu
Fellowes P58CS lub lepsza
Niszczarka typu OPUS TS 2222
CD/DVD,karta kredytowa,tnąca w
systemie paskowo odcinkowym
do 4x44mm, DIN 66399:P-3/TxNożyczki biurowe 18 cm z
metalowym ostrzem
Ofertówka A4 PCV sztywna
Okładka A4/100 kartonowa do
bindowania tył (skóra)
Okładka PCV A4/100 0,2m
wierzch do bindowania
Olej do niszczarek 120/125ml
Ołówek zwykły HB
Ołówek automatyczny
Ozdobny karton wizytówkowy
gładki kremowy 20 ark. A4
Papier xero 160G (250 arkuszy)
biały i kremowy
Papier A3

szt.

Lupa biurowa powiększająca 5 razy (nie
szkolna)

4

szt.

cienkopiszący dwustronny

59

szt.

cienki/gruby (biały, czarny)

40

szt.

typu EDDING 300/330 (czarny, czerwony,
niebieski, zielony)

120

szt.

zszywki 24/6

6

szt.

typu Fellowes P58CS lub lepsza

2

szt.

typu OPUS TS 2222 CD/DVD,karta
kredytowa,tnąca w systemie paskowo
odcinkowym do 4x44mm, DIN 66399:P-3/Tx1/Ex-2

4

szt.

18 cm z metalowym ostrzem

35

szt.

PCV sztywna

400

op.

A4/100 kartonowa do bindowania tył (skóra)

10

op.

A4/100 0,2m wierzch do bindowania

10

szt.
szt.
szt.

120/125ml
zwykły HB
typu Rotring, 0,5 mm

11
106
28

szt.

gładki kremowy 20 ark. A4 220g/m

30

op.

160G (250 arkuszy) biały i kremowy

15

ryz

o białości 169 w skali CIE, grubości nie
niższej niż 108µm i gładkości 120 ,l/min,
gramaturze (80g/m2) do wydruków czarnobiałych, kolorowych i kopiowania.

10

90

Papier A4

ryz

91

Papier do tablicy Flipchart
Papier fotograficzny typu GLOSSY
BASF A4/20
Papier pakowy biel/brąz
70x100cm 60g/m2
Papier samoprzylepny A 4 /100 w
opakowaniu
Papier A4 250g/m2 250 szt/op.
biały gładki
Pinezki tablicowe 50szt
Plastelina w opakowaniu 6 kolorów.
Płyty CD-R pakowane a 10 szt.
Płyty DVD-R pakowane a 10 szt.
Pocztowa książka nadawcza
format2/3 A4ozn 1a
Poduszka żelowa pod nadgarstek
Poduszka do pieczątek ręcznych o
wymiarach 160 x 90 mm
Pojemniki z zamknięciem
magnetycznym na spinacze
Polecenie wyjazdu służbowego A5
Przekładki do segregatora 1/3 A4
mix. Kolor

bl.

Produkt przyjazny środowisku. (certyfikaty:
EU Ecolabel i FSC®)
500 sztuk w ryzie
Format: A4
Gramatura min: 80 g/m2
Białość: CIE 153
Papier do tablicy Flipchart 50 kartek

ryza

typu GLOSSY BASF A4/20

3

szt.

biel/brąz 70x100cm 60g/m2

45

ryz

A 4 /100 w opakowaniu

16

ryz

250g/m2 250 szt/op. biały gładki

8

op.
szt.
op.
op.

Pinezki tablicowe 50 szt. w opakowaniu
w opakowaniu 6 kolorów
pakowane a 10 szt.
pakowane a 10 szt.

21
1
1
13

szt.

format2/3 A4ozn 1a

90

szt.

Poduszka żelowa pod nadgarstek

17

szt.

wymiary 160 x 90 mm

5

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

bl.

Pojemniki z zamknięciem magnetycznym na
spinacze
rozmiar A5

op.

rozmiar 1/3 A4 mix. Kolor

szt.

1010

1

19
10
29

Przybornik biurowy, w tym
miejsce na: 4 pojemniki na
106
długopisy, notes kostka, spinacze
i wizytówki

107

108

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Pudełko archiwizacyjne na
dokumenty formatu A4, miejsce
do opisu na grzbiecie i bocznej
ściance, wykonane z bezkwasowej
tektury
min. wymiary:
325/250/80 - 100mm
Pudełko archiwizacyjne na
dokumenty formatu A4, miejsce
do opisu na grzbiecie i bocznej
ściance, wykonane z bezkwasowej
tektury
min. wymiary:
Pudełko archiwizacyjne A4/80
typu Donau
Rozszywacz z blokadą
Segregator A4 /5 pcv, z wymienną
etykietą, obustr. oklejony
Segregator A4/7 pcv, z wymienną
etykietą, obustr. oklejony
Segregator A5/4 pcv, z wymienną
etykietą, obustr. oklejony
Segregator A5/7 pcv, z wymienną
etykietą, obustr. oklejony
Skoroszyt metalowa zawieszka ( z
wąsami grubości od 1 mm wzwyż)
Skoroszyt 1/1 metalowa
Skoroszyt 1/1 oczkowy
Skoroszyt 1/2 z metalową

szt.

Wykonany jest z metalowej lakierowanej
siateczki.
Posiada 9 odrębnych komór:
- 4 przegrody na artykuły piśmiennicze
- 3 małe przegrody na drobne akcesoria
- 1 komora na większe akcesoria (klamerki,
notes)
- 1 wysuwana szufladka na karteczki
Przybornik na biurko – typu GRAND GR 1776

20

szt.

formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i
bocznej ściance, wykonane z bezkwasowej
tektury min. wymiary: 325/250/80 100 mm

65

szt.

formatu A4, miejsce do opisu na grzbiecie i
bocznej ściance, wykonane z bezkwasowej
tektury min. wymiary: 450/320/290mm

45

szt.

A4/80 typu Donau

75

szt.

tworzywo metal
A4 /5 pcv, z wymienną etykietą, obustr.
oklejony
A4/7 pcv, z wymienną etykietą, obustr.
oklejony
A5/4 pcv, z wymienną etykietą, obustr.
oklejony
A5/7 pcv, z wymienną etykietą, obustr.
oklejony

40

szt.
szt.
szt.
szt.

200
300
20
7

szt.

z wąsami grubości od 1 mm wzwyż

180

szt.
szt.
szt.

metalowa zawieszka
oczkowy
metalowa zawieszka

12
340
610

119 Skoroszyt A4 350g z listwą i
Skoroszyt PCV A4 (bez perforacji).
Przednia okładka przezroczysta,
120
tylna z kolorowego PCV.
Papierowy pasek do opisu
Skoroszyt pcv A4 ( z perforacją)
Przednia okładka przezroczysta,
121 tylna z kolorowego PCV.
Papierowy pasek do opisu.
Posiada otwory do wpinania do
122 Skoroszyt tekturowy A-5
123 Skoroszyt z fałdą A 4 350g z
124 Skorowidz

szt.

350g z listwą i wąsem

6530

szt.

Przednia okładka przezroczysta, tylna z
kolorowego PCV. Papierowy pasek do opisu

70

szt.

Przednia okładka przezroczysta, tylna z
kolorowego PCV. Papierowy pasek do opisu.
Posiada otwory do wpinania do segregatora.

900

szt.
szt.
szt.

skoroszyt tekturowy rozmiar A5
skoroszyt z fałdą A4 350g z wąsem
skorowidz od A-Z rozmiar A5

1000
32
6

125 Spinacz do akt duży

op.poj. 50mm A100

44

126
127
128
129
130

op.poj
op.poj.
op.poj.
op.poj.
op.poj.

50
30
100
50
30

Spinacze
Spinacze klipsy
Spinacze klipsy
Spinacze klipsy
Spinacze klipsy
Spray do czyszczenia komputerów
131
+ ściereczka z mikrofibry
132 Sprężone powietrze poj.400ml.

szt.
szt.

133 Skalówka trójkątna

szt.

134 Sznurek jutowy 0,5 kg
135 Sznurek pakowy biały

szt.
szt.

28mm A100
rozmiar 15mm
rozmiar 25mm
rozmiar 32mm
rozmiar 41mm
Spray do czyszczenia komputerów +
ściereczka z mikrofibry
poj.400ml.
z trwałego, białego tworzywa sztucznego,
mająca podwójne oznaczone podziałki
precyzyjne w skali:1:25, 1:50, 1:100, 1:500
sznurek jutowy 0,5 kg
sznurek pakowy biały 50 m min. 4mm

20
15
3
7
8

136

Stojak

szt.

Półka na dokumenty z wysuwanymi
szufladami na dokumenty o 3 poziomach,
otwarta na krótszej krawędzi, na
metalowych nóżkach, szuflady wykonane z
metalowej siatki w kolorze czarnym, typu
Grand GR-069 lub równoważna. Tworzywo
metalowe.
rozmiar tablicy 100/150
rozmiar tablicy 90/60
taśma bezbarwna dwustrnna 38/10

20

137 Tablica korkowa 100/150
138 Tablica korkowa 90/60
139 Taśma bezbarwna dwustronna

szt.
szt.
szt.

140 Taśma bezbarwna samoprzylepna

szt.

taśma bezbarwna samoprzylepna rozmiar
18/30

70

141 Taśma pakowa
142 Teczka

szt.
szt.

48 mm transparentna lub brązowa
A4 z gumką

20
100

143 Teczka plastikowa

szt.

teczka plastikowa z gumka A4 różne kolory

70

144 Teczka do podpisu

145

Teczka skrzydłowa z gumką lub na
rzep A4/5 twarda oprawa

szt.

szt.

16 kartk.Teczka wykonana z tektury litej,
pokrytej skóropodobnym tworzywem,
grzbiet wykonany harmonijkowo. Kartki
wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w
celu pokazania zawartości teczki.
teczka skrzydłowa z gumką lub na rzep A4/5
twarda oprawa
teczka wiązna biała A4 z tektury
bezkwasowej

2
4
20

3

15

146 Teczka wiązana

szt.

147 Teczka wiązana biała

szt

teczka wiązna A4 z tektury bezkwasowej
320x250x50 mm. Pojemność do 500
kartek.Długie i szerokie klapy wewnętrzne.

148 Teczka z klipem

szt.

teczka z klipem rozmiar A4

30

szt.

teczka akt osobowych do wpinania sztywny
grzbiet, zadr. Okładka ze sztywnym
grzbietem, z kartonu drukowanego - kolory
rózne . Blok składa się z kart A, B, C
zawierających tabele z treścią. Wymiar
242x306x12 mm.

25

149

Teczki akt osobowych do
wpinania,

715

1220

150 Temperówka metalowa
Tusz czarny do stempli
automatycznych
Tusz typu NORIS czerwony do
152
pieczątek automatycznych
151

Wąsy skoroszytowe z metalową
153 końcówką (wpinane do
segregarora) op. 25 szt.

szt.

Temperówka metalowa z jednym oczkiem
bez pojemnika

20

szt.

tusz do stempli automatycznych

11

szt.

tusz czerwony do pieczątek automatycznych

50

op.poj. (wpinane do segregatora) op. 25 szt.

154 Wizytownik obrotowy

szt.

155 Wkład do długopisu

szt.

156 Wkład do długopisu żelowego

szt.

Wizytownik obrotowy czarny 200
przeźroczystych, dwustronnych kieszonek na
wizytówki do obustronnego użytku, dla 400
wizytówek
alfabetyczne przekładki od A-Z
stabilna metalowa konstrukcja.
Wkład do długopisu typu Uni JetStream SX101 różne kolory (czerwony, niebieski,
czarny)
Wkład do długopisu żelowego do GZ 031
(czerwony, niebieski, czarny)

20

3

80
40

Wkład do ołówka
automatycznego

szt.

0,5mm HB

30

158 Zakładki do segregatora

op.

Zakładki do segregatora A4 /12 kolorowe

14

szt.

Zakładki indeksujące "strzałki" 12 x 45 mm 5
neonowych kolorów po 25 zakładek w
każdym kolorze w opakowaniu. Wykonane z
folii PP o grubości 60 mic., do zaznaczania
wybranych fragmentów tekstu lub całych
stron z możliwością
pisania po nich.
Na każdej zakładce stabilny klej
umożliwiający wielokrotne przyklejanie i
odklejanie zakładki.

120

157

159 Zakładki indeksujące

160 Zakreślacz

szt.

161 Zawieszki do kluczy

op.

162 Zeszyt
163 Zeszyt

szt.
szt.

164 Zszywacz

szt.

165 Zszywacz do 30 kartek

szt.

166 Zszywki

op.poj.

167 Zszywki

op.poj

168 Zszywki

op.poj.

169 zszywki

op.poj.

170 Rejestr spraw

Stojak na dokumenty metalowy
171
siatkowy czarny typu CONNECT

szt.

szt.

160
Plastikowe, posiadające okienko zawierające
etykietę opisową zabezpieczone folią. 100
szt, w opak.
60 kartkowy w kratkę twarda oprawa
96 kartkowy w kratkę twarda oprawa A4
zszywacz metalowy na 100 kartek system
ładowania zszywek od góry
trwały zszywacz metalowy, na 150 sztuk
zszywek
głębokość zszywania 69 mm
możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i
na zewnątrz
zszywacz metalowy na 30 kartek system
ładowania zszywek od góry
trwały zszywacz metalowy, na 150 sztuk
zszywek
głębokość zszywania 10,1 cm
możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i
na zewnątrz
zszywki 23/10 zszywaja do 60 kartek,
opakowanie 1000 szt.
zszywki 23/15
zszywki 24/8 , do 50 kartek, opakowanie
1000 szt.
24/6, zszywają do 25 kartek
twarda oprawa,format A4, objętość 200
kartek,(400 stron), klejony
pojemnik wykonany z metalowej siatki, szer.
grzbietu: 90mm
Poj.: do 850 kartek o gramaturze 80 gsm,
Format: A4, wymiary: 90 x 295 x 258 mm

1
13
9

6

31

40
10
30
350
1

10
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