
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA J. M. ILOŚĆ

1 kalkulator prosty
12-pozycyjny; 2 typy zasilania (bateryjne i słoneczne); klawisz 
cofania ostatniej cyfry; kasowanie ostatniej pozycji; wym. min. 142 x 
105 x 23 mm

szt 30

2 kalkulator

Kalkulator naukowy, ilość funkcji co najmniej 244: m.in. obliczenia 
na ułamkach zwykłych; obliczenia stopni , minut , sekund; funkcje 
trygonometryczne , hiperboliczne; notację inżynierską; permutacje i 
kombinacje; rozwiązywanie równań; układy równań; obliczenia 
statystyczne (standardowe , regresja), wysokiej rozdzieczości ekran 
LCD, zasilanie podwójne: bateria słoneczna i bateria LR44.

szt 45

3 tablica ceramiczna
Tablica ceramiczna biała składana, suchościeralna, wymiary po 
rozłożeniu: szerokość min.-max. 340-360 cm, wysokość min.-max. 100 - 
120 cm; po złożeniu szerokość min. 180 cm.

szt 1

4 biała tablica magnetyczna

Odpowiednia do codziennego użytku w szkołach i pomieszczeniach 
do prezentacji, wysokiej jakości pokrycie zapewnia dobry kontrast i 
nie pozostawia śladów po zmazanych napisach, jest odporna na 
zarysowanie i łatwa u utrzymaniu, powierzchnia magnetyczna 
umożliwia zamocowanie notatek przy pomocy magnesów, 
aluminiowa rama zapewnia stabilność konstrukcji i jednocześnie 
niską wagę, w komplecie znajduje się praktyczna półka na markery i 
zestaw mocujący, powierzchnia magnetyczna, wymiary min. 1200 x 
900 mm.

szt 2

5
tablica ceramiczna z nakładką magnetyczną z naniesionym 
układem współrzędnych i siecią kwadratową rozkładana

Tablica ceramiczna biała składana, suchościeralna, wymiary po 
rozłożeniu: szerokość od 340 cm do 360cm, wysokość od 100 cm do 
120cm; po złożeniu szerokość do 180 cm z nakładką magnetyczną o 
wymiarach 80-85 x 90-95 cm z naniesionym układem współrzędnych i 
siecią kwadratową.

szt 1

6

Foliopis uniwersalny Uniwersalny foliopis do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni: szkle, folii, zdjęciach, 

etykietach, płytach CD. Posiadający niezmywalny, szybkoschnący tusz i  trwałe kolory. 

Grubość linii pisania min.0,4mm. Pozostawiony bez skuwki nie wysycha nawet do 3 dni 

(zestaw min. 4 foliopisy w czterech różnych kolorach)

zestaw

15

7 Klej kulkowy Klej kulkowy do papieru, tektury, fotografii. Precyzyjnie nakladający klej, mocny, zmywalny, 

bez rozpuszczalnika. Pojemność min. 50 ml
sztuki 10

8
Ołówek automatyczny Pisanie bez konieczności wysuwania grafitu podczas pisania. Wyposażony w  system 

zapobiegający łamaniu się grafitu (obudowa wykonana z poliwęglanu koloru 

niebieskiego,klips stal,  grubość końcówki - 0,7 mm )

sztuki
30

9
Grafit do ołówka Grafit do ołówka automatycznego, wykonany z polimeru o wysokiej trwałości i elastyczności 

odporny na złamanie o gr. 0,7 mm - twardość HB (ilość szt. w opakowaniu - 12)

opakowanie
30

10
Klej w sztyfcie Klej szkolno-biurowy w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu itp. waga: 10 g opakowanie

10



11 Ołówek Specjalna antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami. Łatwe 

ostrzenie. Twardość HB. Kolor srebny

sztuki 50

12 Temperówka Temperówka posiadająca 3 otwory na ołówki standardowe, grube typu jumbo oraz kredki. 

Posiada pojemnik na odpadki po obu stronach.

sztuki 30

13
Gumka winylowa do ołówków i atramentu Gumka winylowa do ołówków i atramentu, biała część odpowiednia do ołówków i kredek, 

niebieska część służy do usuwania tuszu/atramentu. Wymiary min. 62 x 21,5 x 11,5 mm

sztuki
30

14
Pojemnik magnetyczny na spinacze Pojemnik posiada: wbudowany magnes pozwalający łatwo wyjmować pojedyncze spinacze, 

gumowe ograniczniki na spodzie, w opakowaniu dodatkowo 100 spinaczy ( 5 x kolor czarny, 5 

x kolor srebny)

sztuki
10

15

Nożyczki ergonomiczne Trwałe ostrze, ze stali nierdzewnej. Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób. 

Ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia. Rozmiar nożyczek min. 18 cm.

sztuki

10

16 Taśma dwustronna Taśma dwustronna na nośniku z BOPP (polipropylen dwuosiowo zorientowany) z  klejem 

kauczukowym. Odporna na zrywanie.

sztuki 10

17

Zszywacz średni Metalowy zszywacz do 30 kartek Głębokość wsuwania kartki do 65 mm. Metalowa 

podstawa z nakładką z tworzywa sztucznego. Zintegrowany rozszywacz. Do zszywania 

zamkniętego lub otwartego  (kolor:niebieski metaliczny - 2 szt.; różowy metaliczny - 2 szt. , 

biała perła - 2 szt.)

sztuka

6

18
Dziurkacz średni Dziurkacz wykonany ze stalowej blachy, dziurkujący jednorazowo 30 kartek,  (kolor: niebieski 

metaliczny - 2 szt.; różowy metaliczny - 2 szt. , biała perła - 2 szt.)

sztuka
6

19 Zszywacz elektryczny Zszywający do 10 kartek, łatwy w obsłudze jedną ręką. Zasilany baterią (kolor różowy 

metaliczny - 2 szt., niebieski metaliczny - 2 szt)

sztuka 4

20 Zszywki do zszywacza elektrycznego Zszywki do zszywacza elektrycznego pasującego do poz. 14, rozmiar 10, ilość szt. w 

opakowaniu - 2500.

opakowanie 10

21 Rozszywacz Do usuwania każdego rodzaju zszywek sztuka 10

22 Pinezki beczułki Długość ostrza: min. 11 mm. Długość całkowita: min. 23 mm. Miks kolorów w opakowaniu opakowanie 10

23
Podkład z klipem i okładką Mocny metalowy klip do przytzymywania kartek. Wewnątrz dodatkowa 1 kieszeń na 

dokumenty i drobne rzeczy (kolory: pomarańczowy-5 szt.  ,różowy-5 szt. , zielony metaliczny- 

10 szt., niebieski metaliczny - 10 szt.)

sztuka
30

24
Samoprzylepne zakładki indeksujące   Cztery kolory neonowe po 35 kartek, rozmiar min. 12x43 mm, można je wielokrotnie 

przyklejać i odklejać nie niszcząc dokumentów, wykonane z folii.

opakowanie
30

25

Koszulki  A4 poszerzane z klapką Mieszczące do 200 kartek papieru, harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki o 23 

mm.  Posiadające klapkę zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem otwieraną z góry 

wykonaną z mocnej groszkowej folii PVC, opakowanie 5 sztuk/folia.

opakowanie

20

26 Koszulki A4 krystaliczne  Grubość min. 50 mic., kolor przezroczysty, pudełko 100 szt. opakowanie 50

27 Płyn do czyszczenia matryc LCD/TFT Środek do czyszczenia monitorów i wszystkich szklanych powierzchni. Butelka 250 ml. sztuki 10

28
Marker do płyt  Marker do płyt CD, DVD i folii. Piszący po każdej powierzchni. Końcówka o średnicy 2,0 mm. 

Linia pisania 0,90 mm, długość lini 1000m. Nie zawiera ksylenu.

sztuki
10



29

Teczka segregująca z 12 przekładkami Teczka segregująca A4 z wysokiej jakości polipropylenu (PP), z wykończeniem w 2 kolorach. 

Przeznaczona do sortowania i porządkowania dokumentów. Posiada:

-Ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia

-12 przekładek z indeksami

-Trzy dodatkowe klapki na tylnej okładce do przechowywania luźnych dokumentów

-Indeksy na przekładkach umożliwiające szybki dostęp do dokumentów

-Mieszczące min. 200 kartek A4 (kolory: niebieski x 2 szt., biała x 2 szt., fioletowa x 2 szt., 

turkusowa x 2 szt., różowa x 2 szt.,  zielona x 2 szt.)

sztuki

12

30
Separatory kartonowe 1/3 A4  Przeznaczone do segregowania dokumentów, wykonane z grubego, ekologicznego kartonu 

min. 190g/m2,  100 sztuk w opakowaniu.(różne kolory). Posiadające otwory 2 po stronie 

szerszej i 4 po stronie dłuższej

opakowanie
15

31

Zakreślacze lśniące fluorescencyjne kolory; tusz pigmentowy, przeznaczony do papieru faksowego, 

wydruków; ścięta końcówka do zakreślania oraz podkreślania; szybkoschnący tusz odporny 

na blaknięcie 6 kolorów w opakowaniu: żółty, pomarańczowy, różowy, j-zielony, fioletowy, j-

nibieeski 

opakowanie

10

32

Segregator A4 A4, z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z wytrzymałej folii polipropylenowej, 

wyposażony w metalową listwę chroniącą dolną krawędź. Dwutronna, wymienna etykieta do 

opisu na grzbiecie , szerokość grzbietu 75 mm  (kolory: pomarańczowy - 20 szt.; różowy - 

20szt.; bordowy - 20 szt.; beżowy  - 20 szt.)

sztuki

80

33

Segregator A4 A4,  z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z wytrzymałej folii polipropylenowej, 

wyposażony w metalową listwę chroniącą dolną krawędź. Dwutronna, wymienna etykieta do 

opisu na grzbiecie , szerokość grzbietu 50 mm. (kolory: pomarańczowy - 20 szt.; różowy - 

20szt.; bordowy - 20 szt.; beżowy  - 20 szt.)

sztuki

80

34

Skoroszyt połówkowy  Skoroszyt połówkowy kartonowy oczkowy wykonany z wysokogatunkowego, barwionego w 

masie kartonu o gramaturze min. 250 g/m², na frontowej okładce nadrukowane pola do 

opisów z przednią okładką w formacie 1/2 A4 . Rozkład otworów oczkowych w grzbiecie 6 i 8 

cm. Pojemność kartek 150., w kolorystyce : szary - 100 szt., czerwony - 100 szt., niebieski - 

100 szt.

sztuki

300

35

Zakładki indeksujące do archiwizacji Samoprzylepne zakładki indeksujące proste do archiwizacji. Połowa zakładki przezroczysta. 

Można po nich pisać. Można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni.  W 

opakowaniu znajdują się 4 różne kolory po 6 sztuk w rozmiarze 50,8mm x 38mm

opakowanie

15

36 Klips biurowy Klips biurowy, op.12 sztuk, 19 mm op. 10

37 Klips biurowy Klips biurowy, op.12 sztuk, 25 mm op. 10

38 Klips biurowy Klips biurowy , op. 12 sztuk, 32 mm op. 10

39 Klips biurowy Klips biurowy, op. 12 sztuk, 41 mm op. 10

40 Klips biurowy Klips biurowy, metalowy, różne kolory, zestaw zawierający 12 sztuk w opakowaniu, 15 mm op 50

41

Zestaw szuflad na dokumenty Kolorowe obramowanie szufladek. 7 szuflad.

Szufladki mające ogranicznik blokujący przed ich przypadkowym pełnym wyciągnięciem. 

Przeznaczone do przechowywania dokumentów formatu A4 i C4. W zestawie - nakładane 

indeksy z możliwością komputerowego opisania. Na spodzie pojemnika antypoślizgowe nóżki

Wymiary min. wys. 280 x szer. 292 x dł. 356 mm

sztuka

3

42 Zestaw 5 tacek na dokumenty Zestaw 5 tacek na dokumenty w formacie A4 do C4. Podkreślone kolorowym wykończeniem 

z możliwością ustawienia w pionie lub kaskadowo.

zestaw 3

43 Przybornik na biurko na długopisy Przybornik na długopisy na biurko, przegródki różnej wielkości. Kolory: srebrno-niebieski i 

srebrno- czarny. Czarny - 2 szt, srebrny - 1 szt.

sztuka 3



44

Cienkopis automatyczny Posiadający specialny tusz dokumentowy odporny na działanie światła, wody oraz czynników 

zewnętrznych, grubość końcówki - 0,5 mm. (kolory: niebieski - 10 szt., czarny - 10 szt., 

czerwony - 10 szt.)

sztuka

30

45 Wkład do cienkopisu Wkład pasujący do pozycji 49 (kolory: niebieski - 10 szt., czarny - 10 szt., czerwony - 10 szt.) sztuka 30

46

Pióro kulkowe Pióro kulkowe w aluminiowej obudowie, grubość końcówki -  0,7mm - matowa, srebrna 

obudowa z połyskującymi motywami. Wkład pióra wyposażony w tusz o zmniejszonej 

lepkości, pozostawiający na papierze cieńszą linię pisania, szybko wysychający. Mechanizm 

przyciskowy (Kolor obudowy srebrny- 5 szt.; czarna obudowa - 5 szt.; czerwona obudowa - 5 

szt.

sztuka

15

47 Wkład do pióra kulkowego Wkłady do pióra kulkowego pasującego do poz. 52.  (kolor: czarny - 15 szt., niebieski - 15 

szt.)

sztuka 30

48 Ofertówka A4 Wykonana z twardej i sztywnej folii o wysokiej przezroczystości, zgrzana w literę L. 

Bezbarwna, pakowana po 100 szt.

opakowanie 2

49 Bloczek samoprzylepny Kolorowe karteczki w bloczku, ilość karteczek: min. 6x90 w rozmiarze min. 76x76mm, kolor 

żółty

sztuk 10

50

Długopis Długois wyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu. Długopis  wykonany z 

mosiądzu pokrytego piaskowanym aluminium w kolorze matowego srebra, wykończenia 

pozłacane. Zdobiony grawerem na metalowej bazie. Pierścienie wykończone w kolorze 

złotym .(kolor srebrny, wykończenia w kolorze złota)

sztuk

5

51

Długopis Długopis wykoyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu, wykonapokrytego 

piaskowanym aluminium w kolorze czarnym, wykończenia pozłacane. Zdobiony grawerem 

na metalowej bazie. Korpus wykonany z mosiadzu pokrytego polerowanym aluminium 

anodowanym na czarno. Pierścienie wykończone w kolorze złotym. Część przednia 

szlifowana i powlekana w kolorze złota (kolor czarny, wykończenia w kolorze złota)

sztuk

5

52 Wkłady do długopisu Wkłady do długopisu standard niebieski (12 szt. w opakowaniu) pasujące do poz. 45 i 46 opakowanie 5

53 Gumka winylowa do ołówków i kredek Gumka z termoplastycznego materiału-nie zawiera PCV. Odpowiednia do grafitowych 

ołówków i kredek. Wymiary min.: 41x18,5x11,5 mm
sztuki

10

54 Korektor w plynie Korektor płynny, szybko zasychający i dobrze kryjący. Wewnątrz buteleczki kulka ułatwiająca 

mieszanie. Pojemność 20 ml
sztuki 10

55

Korektor Korektor z gumowym uchwytem zwiekszającym komfort trzymania. Odpowiedni dla osób 

prawo i leworęcznych. Wyposażony w system przewijania taśmy. Poliestrowa taśma odporna 

na rozerwania. Wymiary min. taśmy 4,0 mmx10m

sztuki

10

56 Teczka koperta A4 Koperta wykonana z kolorowej transparentnej folii PP. Zamknięcie na zatrzask 

zabezpieczające przed wypadaniem dokumentów.  Różne kolory
sztuki 30

57

Zszywacz długoramienny
Zszywacz długoramienny zszywający do 40 kartek. Listwa ogranicznika jest regulowana do 

formatów od A6 do A2. Wyposażony w skalę milimetrową i calową. Głębokość wsuwania 

katrek 300 mm. Na zszywki 24/8 i 26/8. Ładowany od góry.

sztuki

2

58 Zszywkido zszywacza długoramiennego Zszywki do zszywacza długoramiennego pasującego do poz. 52 opakowanie 10

59
Nóż 

Wzmocniony nóż z ostzrem prowadzonym w metalowej szynie i automatyczną blokadą 

położenia ostrza. We wnętrzu dodatkowe zapasowe ostrze . Rozmiar ostzra 100x18mm

sztuki 
12

60 Karteczki samoprzylepne Żółte  bloczki samoprzylepne, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc 

powierzchni. 100 kartek w notesie. 76x76 mm
sztuki 24

61 Karteczki samoprzylepne Żółte  bloczki samoprzylepne, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc 

powierzchni. 100 kartek w notesie. 38x51 mm
sztuki 48



62 Długopis automatyczny Wyposażony w system przyciskowy, wygodny, gumowy uchwyt. Końcówka 0,7 mm. Kolor 

niebieski
sztuki 30

63
Długopis żelowy

Długopis z wymiennym wkładem żelowym, grubość linii pisania 0,25 mm. Końcówka z 

wzmacnianej nierdzewnej stali. Niebieski 10 szt., czarny 10 szt., czerwony 10 szt. 

sztuki

30

64 Wkłady do długopisu żelowego Wkłady do długopisu żelowego pasujące do poz. 58.  (kolor: czarny - 10 szt., niebieski - 10 

szt., czerwony - 10 szt.)
sztuki 30

65
Długopis z końcówką do ekranów dotykowych (touch)

Cienki, metalowy długopis w kolorze niebieskim z kolorową końcówką do ekanów 

dotykowych (touch). Długopis posiada mechanizm przekręcany.Obudowa - jasny zielony

sztuki
100

66 Podnóżek ergonomiczny Podnóżek ergonomiczny. Powierzchnia z wypustkami umożliwiająca masaż stóp. Regulacja 

wysokości oraz kąta nachylenia
sztuki 10

67
Cienkopisy  Cienkopis - grubość linii 0,4 mm,  końcówka, oprawiona w metal oraz wentylowana skuwka. 

Kolory:  czarny -10 szt, czerwony - 10 szt., niebiski 10 szt. 

sztuki
30

68
Kubek na długopisy

Kubek na długopisy wykonany z wytrzymałego metalu ołączonego z wysokiej jakości plastiku 

ABS ze srebrnym cynkowym stelażem. Kolory czarny 3 - szt.niebieski - 2 szt.

sztuki 
5


