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Numer sprawy: DAG/G/07/13 
Załącznik A do SIWZ 

 
Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. 
Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal 
Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 
administracji. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Część 1 – dostawa materiałów biurowych, według poniższej specyfikacji 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość 

1 Blok do flipchartów, biały gładki, 50 kartek, 65x100cm 4 szt 

2 Długopis żelowy niebieski, uchwyt gumowy 20 szt 

3 Etykiety na CD/DVD białe, matowe z nakładką centrującą Ф117 do drukarki 
laserowej, 2 etykiety na arkusz (op. 100 ark) 

8 op. 

4 Etykiety samoprzylepne do wszystkich typów drukarek oraz kserokopiarek,  
210 mm x 148 mm,  2 etykiety/arkusz, (op = 100 ark.) 8 op 

5 Etykiety samoprzylepne do wszystkich typów drukarek oraz kserokopiarek 
105x70 mm , 8 naklejek na arkusz. (op. 100 ark) 7 op 

6 Etykiety samoprzylepne do wszystkich typów drukarek oraz kserokopiarek,  
210 mm x 297 mm,  1 etykieta/arkusz, (op = 100 ark.) 

6 op. 

7 Gąbka magnetyczna do tablic sucho ścieralnych, z wymienną wkładką filcową 
przyczepianą na rzepy, w komplecie 10 wkładek 

1 szt 

8 
Foliopisy wodoodporne do opisu płyt CD/DVD a także do użytku na wszystkich 
gładkich powierzchniach (szkło, folia) zaopatrzony w szybkoschnący, 
nierozmazujący się tusz o grubości 0,4 mm. - czarny 

8 szt. 

9 Karteczki samoprzylepne 76 x 76 mm (op.) 23 op 

10 
Klipsy metalowe do papieru 15 mm (op.12szt) 5 op. 

11 
Klipsy metalowe do papieru 25 mm (op.12szt) 5 op. 

12 Komplet 4 markerów plus gąbka do tablicy suchościeralnej (okrągły czubek)  3 op. 

13 
Koperty białe samoklejące B4  60 szt. 

14 Koperty białe samoklejące B5  110 szt. 

15 
Koperty białe samoklejące C4  110 szt. 

16 
Koperty białe samoklejące DL bez okienka  90 szt. 

17 Koperty przezroczyste do płyt CD/DVD pojedyncze  110 szt. 

18 Korektor w taśmie 5 mm x 5 m (szt.) 4 szt. 

19 Korektor w długopisie poj. 12ml 6 szt 

20 Koszulki do segregatora na CD pojedyncze (op. 10 szt.) 5 op. 



 

  

 

2 /3 

Beneficjent:  Projekt:  POIG.07.01.00-00-019/09 

Instytut Łączności – PIB 
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa 
tel. (+48 22) 5128 100, 
faks (+48 22) 5128 625 
www.itl.waw.pl, sips@itl.waw.pl  

 

 

21 Koszulki groszkowe (90mic) poszerzane A4 max PP (op. 50 szt) 10 op. 

22 Koszulki krystaliczne (75 mic) na dokumenty A4 (op. 100 szt) 14 op. 

23 Koszulki z zakładką A4 (op.10 szt.) 13 op. 

24 Koszulki z zakładką B4 (op.10 szt.) 9 op. 

25 Linijka długości 30cm 6 szt 

26 Listwy wsuwane do oprawy dokumentów 10 mm (kolor granatowy) op. = 50 szt. 5 op. 

27 Listwy wsuwane do oprawy dokumentów 6 mm (kolor granatowy) op. = 50 szt. 5 op. 

28 Wilgotne ściereczki do czyszczenia ekranów LCD, laptopów, skanerów (op. 
100szt) 

4 op 

29 Ofertówki A4 krystaliczne, sztywne, grubość folii 150 mic., otwierane u góry i z 
prawej strony z zaokrąglonymi narożnikami.  

65 szt. 

30 Okładki do bindowanicy kartonowe o fakturze skóropodobnej (niebieskie) A4 
(op. 100 szt.) 

4 op. 

31 Okładki PCV do bindowania A4 (op. 100 szt.) 4 op. 

32 
Papier ksero A4 80 gr/m² białość w skali CIE 161 lub wyższa (ryza 500 ark), 
standard wysokich nakładów przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i 
kopiarek 

155 ryz 

33 
Papier ksero A3 80 gr/m² białość w skali CIE 161 lub wyższa (ryza 500 ark), 
standard wysokich nakładów przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i 
kopiarek 

5 ryz 

34 Płyty czyste CD-R 700MB 52x extra protection cake (op. 50 szt) 7 op. 

35 Płyty DVD-R 4,7GB z powierzchnią do nadruku w drukarkach atramentowych, 
warstwa nagrywalna Advanced A20+ zapis z prędkościa x16  (op.50 ) cake 

4 op 

36 
Profesjonalny marker z permanentnym tuszem olejowym, wodoodporny, 
odporny na ścieranie, nie traci koloru na słońcu. Końcówka okrągła grubości  
4 mm. Kolor czarny.  

6 szt. 

37 Przekładki kartonowe do segregatora A4 – 10 kolorów  25 op. 

38 Przekładki plastikowe do segregatora A4 - 10 kolorów  17 op. 

39 Rolki kasowe z bezpyłowego papieru offsetowego 57x30  (op. 10 szt) 1 op. 

40 Segregator PP kartonowy z mechanizmem dźwigniowym A4 z wymienną 
etykietą, wzmocnionymi brzegami - grzbiet 50 mm - niebieski  

31 szt. 

41 Segregator PP kartonowy z mechanizmem dźwigniowym A4 z wymienną 
etykietą, wzmocnionymi brzegami - grzbiet 75 mm - czarny  

45 szt. 

42 Segregator PP kartonowy z mechanizmem dźwigniowym A4 z wymienną 
etykietą, wzmocnionymi brzegami - grzbiet 75 mm - niebieski  

37 szt. 

43 Segregatory PANORAMA A4 na 4 ringi z bezbarwną kieszenią na stronie 
frontowej, grzbiet – 35mm – niebieski  

11 szt. 

44 Segregatory PANORAMA A4 na 4 ringi z bezbarwną kieszenią na stronie 
frontowej, grzbiet – 70mm – niebieski  

5 szt. 

45 
Skoroszyt plastikowy A4, niebieski  32 szt. 

46 Spinacze biurowe 50 mm - podłużne  7 op. 

47 Spinacze biurowe niklowane podłużne 33 mm  17 op. 
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48 Taśma do drukarki DYMO D1, 12mm x 7m - zielona  2 szt 

49 Taśma do drukarki DYMO samolaminująca 24mmx5,5m - biała 2 szt 

50 Taśma do drukarki DYMO nylonowa 12mm x3,5m - biała 2 szt 

51 Taśma do drukarki DYMO nylonowa 12mm x3,5m - żółta 2 szt 

52 Taśma do drukarki DYMO nylonowa 24mm x 3,5m – zółta  1 szt 

53 Taśma do drukarki DYMO poliestrowa trwała 24mm x 5,5m – biała  4 szt 

54 

Nóż pakowy profesjonalny do cięcia papieru, kartonu - gumowa rękojeść, 
stalowa prowadnica ostrza, posiada magazynek mieszczący dwa dodatkowe 
ostrza. W zestawie znajdują się trzy ostrza, szerokość ostrza 18mm, długość 
ostrza 100mm 

1 szt 

55 Taśma samoprzylepna matowa 19mmx7,6m odklejana od papieru, można po 
niej pisać, z podajnikiem z metalowym nożem do obcinania 

4 szt 

56 Taśma klejąca krystaliczna z podajnikiem 19mmx33m 7 szt 

57 Taśma pakowa samoprzylepna 48mmx50m - brązowa 8 szt 

58 Teczki kartonowe na gumkę A4 -granatowe lub ciemnoniebieskie  80 szt 

59 Teczki kartonowe wiązane A4  40 szt 

60 Tusz do pieczątki niebieski  4 szt 

61 Zakładki indeksujące 12x43 mm markers 4 kolory, liczba kartek w każdym 
kolorze 35 szt. ( w op. 140 szt) 

11 op 

62 

Zakreślacze fluorescencyjne  z tuszem na bazie wody piszące na wszystkich 
rodzajach papieru. Pozostawiony bez skuwki nie zasycha  przez 4 godz. a po 
zamknięciu ma właściwości regeneracyjne. (dostępny w 9 kolorach) - 5 mm - 
kolor zielony 

3 szt 

63 

Zakreślacze fluorescencyjne  z tuszem na bazie wody piszące na wszystkich 
rodzajach papieru. Pozostawiony bez skuwki nie zasycha  przez 4 godz. a po 
zamknięciu ma właściwości regeneracyjne, (dostępny w 9 kolorach) - 5 mm 
(kpl. 4 szt) 

4 kpl 

64 Zszywki 23/8 3 op 

65 Zszywki 23/10 3 op 

66 Zszywki 23/12 3 op 

67 Zszywki 23/15 3 op 

68 Zszywki 23/17 3 op 

69 Zszywki 23/20 3 op 

70 Zszywki 23/24 3 op 

71 
Zszywki 23/9 2 op 

72 
Zszywki 24/6 (op.1000 szt) 10 op 

73 Zszywki 26/6 (op.1000 szt.) 2 op 

74 Nożyczki biurowe 21 cm 2 szt 

 


