Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.

„Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej”
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz papieru na potrzeby
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
2. Dostawa materiałów biurowych zrealizowana będzie do siedziby Zamawiającego pod adres
wskazany poniżej:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa
3. Szczegółowy wykaz i opis materiałów biurowych:

L.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

NAZWA i OPIS
Album ofertowy A4 na 20 koszulek, twarda okładka kolor niebieski
Baterie AA alkaiczne długodziałające ( duracell lub
równoważny)
Baterie AAA alkaliczne długodziałające( duracell lub
równoważny)
Baterie CR 2032 alkaliczne długodziałające (duracell)
Bloczek kartek samoprzylepnych, 45x35mm (+/2mm) w bloczku min 100 k
Bloczek kartek samoprzylepnych, 51x51mm (+/2mm) w bloczku min 100 k
Bloczek kartek samoprzylepnych, 51x76mm (+/2mm),min. 100k w bloczku, kolor żółty
Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x127mm (+/2mm),min. 100k w bloczku, kolor żółty
Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/2mm), 100k w bloczku, kolor żółty
Bloczek kartek samoprzylepnych,38x58mm (+/2mm),min. 100k w bloczku, kolor żółty
Blok biurowy a4/100 kartek, kratka
Blok kartek "kostka kolor" bez klejenia 85-90x 85-90
mm
Brulion format: A4, kartki w kolorze białym w kratkę
o wymiarze 5mm x 5mm; margines; szyty po
dłuższym boku, w twardej oprawie; gramatura:
min.70g/m2; 96-cio kartkowy.
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Jednostka
miary

ilość

szt.

15

szt.

150

szt.

150

szt.

20

szt.

100

szt.

100

szt.

450

szt.

250

szt.

350

szt.

500

szt.

100

szt.

70

szt.

120

14.

Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa
plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie
wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie
zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa
końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania
0,4mm; długość linii pisania min 1200 m,
wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka
określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips
(BIC lub równoważny)

szt.

200

15.

Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody,
obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na
bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele
dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554,
fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii
pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m,
wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka
określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips
(BIC lub równoważny)

szt.

100

16.

Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody,
obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na
bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele
dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554,
fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii
pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m,
wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka
określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips
(BIC lub równoważny)

szt.

200

17.

Cienkopis zielony z tuszem na bazie wody, obudowa
plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie
wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie
zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa
końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania
0,4mm; długość linii pisania min 1200 m,
wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka
określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips
(BIC lub równoważny)

szt.

150

szt.

200

szt.

500

18.

19.

Długopis automatyczny, grubość końcówki 0,7mm,
grubość linii pisania 0,27mm+/-0,01mm, długość linii
pisania minimum 1000m, kulka z węglika wolframu,
wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor
wkładu niebieski typu ZENIT lub równoważny
Długopis automatyczny, plastikowy, długość linii
pisania minimum 1500m, kulka z węglika wolframu, z
gumową strefą uchwytu, wygodny klip, wytworzony
w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu
niebieski.
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20.

Długopis, grubość końcówki 0,5 mm, długość linii
pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa,
kulka z węglika wolframu, plastikowy klips,
wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor
wkładu niebieski opakowanie 60 szt.

op.

50

21.

Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 10 kartek
włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa
rękojeść, metalowa obudowa

szt.

50

szt.

20

op.

3

op.

20

op.

20

rolka

40

27.

taśma/kalka termotransferowa woskowa.
Szerokość taśmy – 110 mm, długość taśmy – 74 m,
rdzeń rolki – ½ cala OUT. Kompatybilna z etykietami
o rozmiarze 100x 50 z pozycji powyżej poz. 26.

rolka

30

28.

Etykiety samoprzylepne w rolce do drukarek, białe
termotransferowe. Rozmiar etykiety (szer. x wys.) 35x25 mm
Rdzeń rolki - 40 mm, Ilość etykiet w rolkach od 1000
do 1500 szt. kompatybilne z taśmą/kalką woskową z
pozycji poniżej poz.29.

rolka

35

rolka

30

op.
op.
szt.
szt.
szt.

5
10
5
5
30

op.

10

op.

10

op.

10

22.
23.
24.
25.

26.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 40 kartek
włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa
rękojeść, metalowa obudowa
etykiety samoprzylepne 59x192
Etykiety typu Emerson lub równoważne : model 29:
dzielone na 4 w opakowaniu 100 szt. arkuszy A4
Etykiety typu Emerson lub równoważne : model 30:
dzielone na 2 , Opakowanie 100 arkuszy A4
Etykiety samoprzylepne w rolce do drukarek, białe,
termotransferowe. Rozmiar etykiety (szer. x wys.) 100x50 mm
Rdzeń rolki - 40 mm. Ilość etykiet w rolkach od 1000
do 1500 szt. Kompatybilne z taśmą/kalką woskową
poniżej poz.27.

Taśma/kalka termotransferowa woskowa. Szerokość
taśmy – 64 mm
Długość taśmy – 74 m, Rdzeń rolki – ½ cala OUT.
Kompatybilna z etykietami o rozmiarze 35x25 mm z
pozycji powyżej nr 28.
Folie do laminarki A3 opakowanie : 100 szt
Folie do laminarki A4 opakowanie: 100 szt.
foliopis 0,7 czarny PENTEL
foliopis 0,7 niebieski PENTEL
Gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych
Grzbiety do bindowania 10 mm. Opakowanie: 100
szt.
Grzbiety do bindowania 16 mm . Opakowanie: 100
szt.
Grzbiety do bindowania 6 mm. Opakowanie: 100 szt.
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38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Gumka do ścierania (do ołówka)
kalka ołówkowa niebieska/fioletowa A4 ilość arkuszy
w opakowaniu 100
Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz,
funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń (min. do
100 kroków), funkcja obliczania podatku, cofanie
ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy
całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min.
125x130x34 (CITIZEN lub równoważny)
Kieszenie na płyty DVD do segregatorów wykonane z
folii PP Przezroczysta, groszkowa struktura folii
Format: 130x150 mm, Kolor: transparentny,
opakowanie: min.5 sztuk.
Klasery na wizytówki max 200 wizytówek, oprawa
twarda pokryta materiałem skóropodobnym lub folią
PP, wewnątrz obwoluty wykonane z grubej,
wytrzymałej folii
Klej biurowy w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj.
min. 10g
Klipy biurowe 15 mm metalowe opakowanie : 12 szt.
Klipy biurowe 19 mm metalowe opakowanie: 12 szt.
KLIPY Biurowe 32 mm metalowe. Opakowanie: 12
szt.
KLIPY Biurowe 41 mm metalowe. Opakowanie: 12
szt.
KLIPY Biurowe 51 mm metalowe. Opakowanie: 12
szt.
Kołonotatnik A4 96 kartek, w kratkę oprawa twarda,
strony perforowane z marginesem
Kołonotatnik A5 80 kartek, podwójna metalowa
spirala, kratka, strony perforowane, z marginesem,
dziurkowane, kolorowe indeksy.
Kołonotatnik B5-T-2-160 160 kartek, oprawa twarda,
podwójna metalowa spirala, kratka, strony
perforowane, z marginesem, dziurkowane, kolorowe
indeksy.
Koperta biała B4 (rozszerzana)(250X 353X40)
Koperta biała powietrzna CD (200x175)

koperta biała powietrzna D/14 (200x275)
koperta biała powietrzna E/15 (240x275)
Koperta biała powietrzna F/16 (240x350)

Koperta biała C3 (324x458)
Koperta biała c4
Koperta biała c5
Koperta biała c6

Koperta brązowa C4 (229x324)
koperta brązowa C5 (162x229)
5

szt.

150

op.

3

szt.

50

op.

50

szt.

6

szt.

50

op.
op.

100
100

op.

100

op.

100

op.

100

szt.

100

szt.

100

szt.

10

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

2000
200
250
250
250
500
11000
15000
7000
800
1000

63.
64.

szt.
szt.

200
500

op.

5

szt.

145

szt.

100

op.

150

op.

200

70.

Koszulka A4 poszerzana, wymiary 220x300mm,
wykonana z folii PP, otwierana u góry z klapą
zasłaniającą otwór, multiperforowana, grubość min.
90mic, pojemność min. 100 kartek. (dopuszczono
koszulki o wymiarach min. 220x300mm) opakowanie
: min 50 szt

op.

200

71.

Koszulka A4 poszerzana, wymiary 220x300mm,
wykonana z folii PP, otwierana u góry,
multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność
min. 100 kartek. (dopuszczono koszulki o wymiarach
min. 220x300mm) opakowanie: min 50 szt.

op.

100

72.

Linijka 20cm, wykonana z przeźroczystego tworzywa
sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne
podziałki zgodne z normami, podcięte brzegi
ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na
złamanie

szt.

50

73.

Linijka 30cm, wykonana z przeźroczystego tworzywa
sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne
podziałki zgodne z normami, podcięte brzegi
ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na
złamanie

szt.

10

szt.

50

op.

2

op.

2

65.
66.

67.

68.
69.

74.

75.
76.

Koperta biała powietrzna L/19
Koperty papierowe na płyty CD/DVD - BEZ OKIENKA
Koperty papierowe na płyty CD/DVD z
przeźroczystym okienkiem, opakowanie 100 szt.
Koperta biała powietrzna 370x480
Korektor w taśmie, długość taśmy min.8 m szerokość
taśmy 5 mm, ergonomiczna, przeźroczysta obudowa,
mechanizm zabezpieczający taśmę przed
uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001 (dopuszczono
korektor, którego mechanizm zabezpieczający taśmę
przed uszkodzeniem nie jest integralną częścią
korektora.)
Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana z góry,
grubość nie mniej niż 48mic. W opakowaniu 100
sztuk
Koszulka A4 krystaliczna, otwierana z góry, grubość
nie mniej niż 48mic. W opakowaniu 100 sztuk.

Linijka 50cm, wykonana z przeźroczystego tworzywa
sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne
podziałki zgodne z normami, podcięte brzegi
ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na
złamanie
Listwy wsuwane (grzbiety) do bindowania. 15 mm.
Opakowanie min 50 szt
Listwy wsuwane (grzbiety) do bindowania. 3-6 mm.
Opakowanie min 50 szt

6

77.

Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii
pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej
1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu,
kolor czarny (BIC lub równoważne)

szt.

60

78.

Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii
pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej
1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu,
kolor czerwony (BIC lub równoważne)

szt.

60

79.

Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii
pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej
1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu,
kolor niebieski (BIC lub równoważne)

szt.

60

80.

Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii
pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej
1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu,
kolor zielony (BIC lub równoważne)

szt.

60

81.

Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania
co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości
4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm,
certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czarny. (BIC
lub równoważne)

szt.

100

82.

Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania
co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości
4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm,
certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czerwony. (BIC
lub równoważne)

szt.

50

83.

Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania
co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości
4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm,
certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor niebieski. (BIC
lub równoważne)

szt.

50

szt.

50

op.

5

szt.

40

84.

85.
86.

Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania
co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości
4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm,
certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor zielony. (BIC
lub równoważne)
Naboje do pióra PARKER kolor niebieski.
opakowanie: 5 szt.
Naboje do pióra uniwersalne kolor niebieski

87.

Nożyczki biurowe 20-21cm, ostrze wykonane ze stali
nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść
z wytrzymałego tworzywa sztucznego

szt.

100

88.

Ofertówka A4 krystaliczna, wykonana ze sztywnej
folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z
prawej strony, wcięcie na palec opakowanie: 25 szt

op.

30

89.

Okładki A4 ozdobne na dyplomy - oprawa twarda
pokryta materiałem skóropodobnym, ozdobny
sznureczek i bezbarwna zakładka wewnątrz okładki

szt.

30
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90.

Okładki przezroczyste do bindowania. A4.
Opakowanie 100 szt.
Okładki twarde tylne do bindowania, A4.
Opakowanie 100 szt.

op.

15

op.

15

92.

Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm, posiada
wymienną gumkę do wymazywania, gumowy
uchwyt. Ołówek wyposażony w system
przyciskowego, który kontroluje ilość wysuwanego
wkładu, oznaczenie producenta

szt.

150

93.

Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna
cedrowego, grafit odporny na złamania, twardość
HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na
ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej
powierzchni.

szt.

400

szt.

150

ryza

160

ryza

110

ryza

2410

sp.

6

sp.

6

sp.

30

sp.

50

sp.

10

Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z
umieszczonym w części górnej magnesem
103. ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min.
100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesemczarny

szt.

100

Półka/kuweta na dokumenty min. wys./dł. szer.
104. 55x340x240 mm, możliwość ustawienia w pionie PCV
przezroczyste

szt.

160

Przekładka kartonowa zielona do wpięcia do
105. segregatora A4 - wymiar przekładki ok. 240x105 mm
w opakowaniu 100 sztuk.

op.

50

91.

94.

95.

96.
97.
98.
99.

Organizery (na przybory do pisania) stojące na
biurko metalowe siatkowane min.3 komorowe ok.
100 x 210 mm kolory czarny
Papier kserograficzny A3, gramatura 80 (+/-3) g/m2,
białość CIE 161 +/-2; wilgotność 4 +/-0,5%,
nieprzezroczystość nie mniej niż 92%, gładkość 180
+/- 50 cm3/min, kolor biały ( POLLUX lub
równoważne)
Papier kserograficzny A4, gramatura 160 (+/-3)
g/m2,kolor biały ( POLLUX lub równoważne)
Papier kserograficzny A4, gramatura 80 (+/-3) g/m2,
kolor biały (POLLUX lub równoważne)
Papier matowy A4, biały o gramaturze 250g/m2 w
opakowaniu min 20 arkuszy
Papier matowy A4, kremowy o gramaturze 250g/m2
w opakowaniu min 20 arkuszy

Paski/ etykiety na grzbiety samoprzylepne do
100. segregatora o grzbiecie min 50 mm, w opakowaniu:
25 szt.
Pinezki, trzpień ze stali nierdzewnej, plastikowa
101. główka w kształcie beczułki, mix kolorów,
opakowanie 50 szt.
102. Płyty CD/DVD opakowanie: min 30 szt.
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pudełka archiwizacyjne karton/naturalny tektura
106. falista: szer. grzbietu 100 mm, wysok.323 mm,
głębokość 262 mm.

szt.

100

Pudła z tektury bezkwasowej do przechowywania
dokumentacji kategorii A:( firmy Beskid Plus) format
350x260x110, materiał: tektura lita bezkwasowa o
107.
PH 8,0-9,5, gramatura: 1300 g/m2, PH: neutralne, tj.
7,5 – 10; rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg; liczba
Kappa:< 5.

szt.

265

Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami
108. obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich
rodzajów zszywek

szt.

180

Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią
polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość
109. grzbietu 40-50mm, mechanizm dźwigniowy z
dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami,
wymienna etykieta na grzbiecie

szt.

280

Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią
polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość
110. grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z
dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami,
wymienna etykieta na grzbiecie

szt.

600

Segregator do akt osobowych rozmiar A4 oprawa
111. twarda pokryta materiałem skóropodobnym lub folią
PP

szt.

220

op.

80

op.

39

op.

150

op.

300

szt.

8

szt.

2

szt.

10

112.

113.
114.
115.
116.
117.

Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta,
tylna w kolorze, boczna perforacja umożliwiająca
wpięcie do różnych typów segregatorów, pasek do
opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku, w
środku blaszka i wąs umożliwiający wpięcie
dokumentów. opakowanie: 10 szt.
Spinacz archiwizacyjny, na zaczepy – z atestem firmy
TRES 100 szt. w pudełku
Spinacze duże metalowe min 50 mm. Opakowanie:
100 szt.
Spinacze małe, z kulką, metalowe min 26 mm
opakowanie: 100 szt.
Tablica biała suchościeralna min 600mm x 1000mm ,
aluminiowa rama
Tablica biała suchościeralna min 1000mm2000mmx2000 mm , aluminiowa rama

Tablica korkowa w ramie drewnianej 1000mm2000mmx2000 mm, wykonana z korka i oprawiona w
118. drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów
po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty
pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.
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Tablica korkowa w ramie drewnianej 900x600 mm,
wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę,
119. powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach,
podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w
komplecie zestaw mocujący.
Tablica magnetyczna suchościeralna wym. ok.
120.
100cmwys.x120cm szer. lub większa
Taśma biurowa samoprzylepna matowa, wymiary
121. min. 15-20 mm x 25-35 m, , wykonana z
polipropylenu
Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta,
122. wymiary min. 15-20 mm x 25-35 m, wykonana z
polipropylenu
Taśma samoprzylepna pakowa z PP z klejem
123.
akrylowym, wymiary min 48mmx45m, brązowa
Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych,
124. oprawa twarda pokryta materiałem skóropodobnym
lub folią PP
Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2,
125. 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed
wysunięciem
Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m2, 3 skrzydła
wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem
Teczka pudełkowa z gumką A4 grubość grzbietu 40
127.
mm
126.

Teczki z tektury litej bezkwasowej format: A4; (są to
teczki na zamówienie z przedłużonymi klapkami)
kolor: białe; wiązanie: tasiemka; materiał: tektura lita
bezkwasowa; powłoka preferowana matowa; PH
128. neutralne, tj. 7,5 – 10; rezerwa alkaliczna:> 0,4
mol/kg; liczba Kappa:< 5; gramatura: 300 g/m2;
grubość grzbietu: 5 cm (+/- 2 mm); długość klapek:
górna i dolna: min. 17 cm (preferowane na całą
szerokość teczki), boczna: min. 16 cm; wymiary po
wypełnieniu: 320x250x50 mm (+/- 2 mm).
Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze
129. stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość
ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem
Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z
130.
końcówka ułatwiającą nasączanie kolor czerwony
Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z
131.
końcówka ułatwiającą nasączanie niebieski
132. Tusz do stempli kolor czarny
133. Wkłady do długopisu Zenit. Kolor niebieski.
wkłady do kulkowego pióra marki Parker model:
134.
RCALLERBALL REFILL F NIEBIESKI
wkłady do ołówka automatycznego 0,5. opakowanie
135.
fiolka z 12 grafitami
10

szt.

20

szt.

1

szt.

50

szt.

100

szt.

150

szt.

30

szt.

150

szt.

200

szt.

80

szt.

100

szt.

100

szt.

10

szt.

10

szt.
szt.

5
100

szt.

10

op.

30

Wkłady do segregatorów na wizytówki A4 wykonane
136. z mocnej przezroczystej foli , multi perforowane.
Opakowanie min: 10 szt.
Zakładki indeksujące - kształt strzałki, materiał
137. plastik, 4 kolory po 24 sztuki zakładek rozmiar min
12mmx40 mm. Opakowanie: 96 sztuk.
Zakładki indeksujące 20x50 mm papierowe,
138.
wielokolorowe, samoprzylepne
Zakreślacz, Grubość linii pisania 1-5mm, do znaczenia
tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru,
nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką
wydajnością oraz trwałością – nie rozmazuje się,
139. końcówka ścięta.
Grubość linii pisania: 1-5 mm, długość linii pisania:
200 m, dostępne kolory: czerwony, niebieski,
pomarańczowy, różowy, zielony, żółty. opakowanie:
6 szt.
zawieszki do kluczy z możliwością podpisania.
140.
opakowanie w opakowaniu 100 szt.
Zestaw 8 magnesów o średnicy 20 mm do
141.
magnetycznych tablic suchościeralnych
142.
143.
144.
145.
146.
147.

zeszyt formatu A5, 60 kartkowy, kratka, miękka
oprawa.
zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, miękka
oprawa.
zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, twarda
oprawa.
zeszyt formatu A4, min 96 kartkowy, kratka, twarda
oprawa.
Zszywacz do małych zszywek zszywający
jednocześnie do 10 kartek,
Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek,

Zszywacz zszywający jednorazowo 260 kartek,
148. głębokość zszywania do 50-60mm, posiada
przełącznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik
głębokości papieru, magazynek na min 100 zszywek
Zszywki rozmiar: 23/13; wykonane z wysokiej jakości
149. stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2:
min. 90, opakowanie: 1 000szt
zszywki rozmiar 10/długość nóżki 4 wykonane z
150.
wysokiej jakości stali opakowanie: 1000,00 szt.
zszywki 23/17 wykonane z wysokiej jakości stali
151.
opakowanie: 1 000 szt.
Zszywki 24/6 rozmiar: 24/6; wykonane z wysokiej
152. jakości stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze
80g/m2: 30, opakowanie: 1 000szt.
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op.

10

op.

300

op.

100

op.

50

op.

4

op.

2

szt.

60

szt.

50

szt.

50

szt.

30

szt.

30

szt.

100

szt.

3

op.

10

op.

20

op.

10

op.

250

Zszywki rozmiar: 23/20; wykonane z wysokiej jakości
153. stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2:
min.170, opakowanie: 1 000szt.

op.

20

Zszywki rozmiar: 26/6; wykonane z wysokiej jakości
154. stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2:
min. 20, opakowanie: 1 000szt

op.

50

Gwarancja:
Tablica suchościeralno-magnetyczna - minimum 2 lata
Zszywacz długoramienny (min 260 kartek) – minimum 2 lata
Pozostałe materiały biurowe minimum 12 miesięcy.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedzib
Zamawiającego, wskazanej w pkt. 2, której dotyczy zamówienie.
5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 8:00 – 14:00,
w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w pkt. 8 poniżej.
6. Wszystkie materiały biurowe zaproponowane przez Wykonawcę musza posiadać nienaruszone
cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, tj. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez
producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą
jakość i trwałość wyrobu.
7. Wszystkie materiały biurowe muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku
polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenia,
ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności
do użytku w dniu dostawy.
8. Realizacja przedmiot zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie do 10 dni roboczych od daty
zawarcia Umowy.
9. Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy przy dostawie i w razie stwierdzenia nieprawidłowości
opisze je w protokole odbioru.
10. W razie wystąpienia zastrzeżeń w protokole odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
za pomocą poczty elektronicznej termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, w celu:
a) usunięcia stwierdzonych protokołem wad w realizacji zamówienia, lub
b) dostarczenia asortymentu, którego Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu.
11. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły biurowe oraz papier kserograficzny
na nowe, wolne od wad.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu niespełniającego wymogów, o których
mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
13. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
w tym koszty dostawy do siedziby KZGW i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego.
14. Płatność za dostarczenie papieru i artykułów biurowych nastąpi przelewem w terminie 21 dni
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek na niej wskazany.
15. Podstawę do żądania zapłaty wynagrodzenia i wystawienia faktury stanowi wyłącznie podpisany
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.
16. Dostawy i rozładunek nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.
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