
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zakup i  sukcesywna  dostawa  materiałów biurowych  na  potrzeby  Punktu  Konsultacyjnego oraz  Klubów

Aktywnego  Seniora  i  Aktywnego  Malucha  w  związku  z  realizacją  projektu  „Kompleksowe  wsparcie

dysfunkcyjnych  rodzin  zamieszkałych  na  obszarze  rewitalizowanym  w  Nowym  Mieście  Lubawskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Opis szczegółowy zamówienia:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

PUNKT KONSULTACYJNY ORAZ KLUB  AKTYWNEGO SENIORA

1 Blok biurowy B5 w kratkę -100 kartek 140 szt.

2
Długopis automatyczny, przezroczysty korpus, gumowy uchwyt, grubość linii 
pisania 0,3mm, wymienny wkład  niebieski F-120;

140 szt.

3
Dziurkacz – metalowa konstrukcja, ramię antypoślizgowe, podwójny 
wskaźnik środka strony, listwa formatowa, rozstaw otworów; 80 mm, średnica
5,5 mm

1 szt.

4 Etykieta samoprzylepna biała a4 cała 1 op.= 100 arkuszy 2 op.

5 Kostki samoprzylepne  (rozmiar 75/76 x75/76), bl. 400 kartek 10 kostek/bl.

6 Klej w sztyfcie - 21g bezbarwny, typ: PVP- supermocny, zmywalny, nie 
marszczy papieru.

10 szt.

7 Koszulka/Kieszeń krystaliczna A4, wykonane z folii PP; multiperforowane – 
pasują do każdego segregatora; opak.100 szt. w pudełku  

10 op.

8 Koszulki na katalogi Leitz A4 170mic. z klapką - poszerzane koszulki na 
katalogi z zabezpieczającą klapką, która chroni dokumenty przed 
zniszczeniem. ( 10 szt. w opakowaniu)

3 op.

9 Ołówek grafit klejony na całej długości, odporny na złamania, mocne cedrowe
drzewo miękki B

20 szt.

10 Papier kserograficzny A4
biały gramatura 80g/m2, białość CIE 153, papier o podwyższonej białości; 
1ryza=500ark.  

205 ryz

11 Rozszywacz biurowy do każdego rodzaju zszywek; metalowa konstrukcja i 
obudowa wykonana z trwałego tworzywa

2 szt.

12
Segregator A4, szerokość grzbietu 50mm  wysokiej jakości segregator 
oklejony folią PP, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, na dolnych 
krawędziach  metalowe okucia, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, 
wzmocniony  na grzbiecie otwór na palec
różne kolory

Łącznie
 30 szt.



13 Segregatory formatu A4 szerokość grzbietu 75mm -wysokiej jakości 
segregator oklejony folią PP, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie, na 
dolnych krawędziach  metalowe okucia, dźwignia wysokiej jakości z 
dociskaczem, wzmocniony  na grzbiecie otwór na palec. Różne kolory.

Łącznie
50 szt.

14 Skoroszyt  PCV A4 zawieszany –wykonany z mocnego i sztywnego PCV, 
przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy wysuwany pasek 
opisowy, 2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska, boczna perforacja – różne 
kolory

Łącznie
 160 szt.

15 Skoroszyt kartonowy oczkowy pełny w kolorze białym - wykonany z kartonu 
o grubości pow.350g/m2

200 szt.

16 Spinacz metalowy 28 mm- 1 karton = 10 opakowań 5 kartonów

17 Spinacz metalowy 50 mm- 1 karton = 10 opakowań 2 kartony

18 Teczka z gumką – twarda, wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i 
sztywności (450g) jednostronnie barwiona, powlekana folią polipropylową 
(każdego koloru: niebieski, czerwony, zielony.)

100 szt.

19 Zakładki indeksujące w 4 kolorach. Wymiary: 20 x 50 mm, 4 kolory x 40 szt. 
Wykonane z transparentnej folii PP. Idealne do zaznaczania wybranych 
fragmentów tekstu lub stron.

10 szt.

20 Zszywacz -poręczny i idealnie dopasowujący się do dłoni, dzięki 
ergonomicznym i niedużym kształtom. Jednorazowo zszywa do 10 kartek. - 
Posiada zintegrowany rozszywacz, gwarancja: 3, głębokość wsuwania kartek: 
50 mm, ilość zszywanych kartek: 20, kolor: czarny - rozmiar zszywek: 24/6, 
klasa produktu: Premium

2 szt.

21 Zszywki 24/6 1 op.= 1000szt. jeden karton – 10 opakowań 5 kartonów

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

KLUB AKTYWNEGO MALUCHA

1 Blok rysunkowy- biały, gładki papier; idealny do rysunków, szkiców, 
wycinanek. Odporny na wielokrotne ścieranie gumką. Papier o gramaturze 80 
lub 90 g/m2

30 szt.

2
Blok techniczny – biały, gładki papier; idealny do rysunków, szkiców, 
wycinanek. Odporny na wielokrotne ścieranie gumką. Papier o gramaturze 
160 lub 170 g/m2

15 szt.

3
Farby plakatowe – intensywne kolory w zakręcanych, wygodnych 
buteleczkach po 20 ml, idealnie kryjące. W opakowaniu 10 szt.

6 opakowań

4 Gumka do mazania – miękka gumka idealna do wymazywania na
wszystkich rodzajach papieru, nie naruszając struktury
ścieralnej powierzchni, owinięta w ruchomą kartonową
osłonkę chroniącą przed zabrudzeniem

10 szt.

5 Klej w sztyfcie - Klej w sztyfcie - 21g bezbarwny, typ: PVP- supermocny,
zmywalny, nie marszczy papieru.

15 szt.

6
Kredki ołówkowe, trójkątne; wyraziste kolory, dokonała jakość, łatwe w 
użyciu, łatwe w temperowaniu, nie kruszą się, nie pylą. Opakowanie 12 szt.

15 opakowań

7 Mix papierów kolorowych – intensywne kolory, 5 kolorów x 50 arkuszy w 
ryzie, a4/ 80g/m2 (250 arkuszy)

5 opakowań



8 Nożyczki dla dzieci – gumowane wykończenia, posiadają bezpieczne, 
łagodnie wykończone końcówki, ostrza wykonane ze stali nierdzewnej (różne 
kolory)

6 szt.

9 Pędzle drewniane, łatwe w czyszczeniu, w zestawie 6 szt. 10 opakowań

10 Papier kolorowy – mix kolorów, a4, gramatura 160 g/m2; 5 kolorów po 10 
arkuszy, kolory intensywne. W opakowaniu 50 arkuszy.

5 opakowań

11 Temperówka z dwoma otworami, różnej wielkości otwory – na grube i cienkie
kredki, ostrza ze stali, duża pojemność zbiornika, łatwe otwieranie.

5 szt.


