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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego na: 

 

Dostawa artykułów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

Nr postępowania ZP/2311/54/2502/2018   

 

Dostawa przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż: 

L.p. 
Miejsce 

dostawy 
Przedmiot Opis 

Jedn. 

miary 
Ilość 

1.  B3 blok techniczny, biały, A4, masa papieru min. 180g/m2, 1bl. min. 10ark. bl. 8 

2.  B3 blok rysunkowy,biały,A4 masa papieru min 100g/m2, 1bl. min 20ark bl. 2 

3.  B3 brystol arkusz B1 (70x100cm), grubość min. 235g/m2, kolor: -------   ------ 

4.  B3 brystol biały  ark. 22 

5.  B3 brystol czarny ark. 2 

6.  B3 brystol niebieski ciemny ark. 1 

7.  B3 brystol żółty  ark. 11 

8.  B3 cienkopis 

z fibrową końcówką w oprawie metalowej, gr. linii pisania max. 0,4mm, 

długość linii pisania min. 1200m, tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, 

kolory: 

-------   ------ 

9.  B3 cienkopis czarny  szt. 9 

10.  B3 cienkopis niebieski  szt. 10 

11.  B3 cienkopis czerwony szt. 14 

12.  B3 długopis 
na sprężynce o zasięgu dł. min. 1m, stojący na podkładce z samoprzylepną 

taśmą, kolor wkładu niebieski 
szt. 4 

13.  B3 długopis 

z wkładem żelowym, linia pisania max. 0,32mm, dł. linii pisania min. 1200m, 

mechanizm chowania wkładu, nadający się do pisania na papierze 

samokopiującym, kolory: 

-------   ------ 

14.  B3 długopis czarny  szt. 49 

15.  B3 długopis niebieski  szt. 58 

16.  B3 długopis czerwony  szt. 22 

17.  B3 długopis 

automatyczny, zwykły, typu BOY Pen 6000, rystor na wkłady wymienne, 

średnica kulki 0,7mm, automatyczny, gumowy uchwyt, klips, dł. linii pisania 
min. 6000m (+/- 200m), kolor: 

-------   ------ 

18.  B3 długopis czarny szt. 8 

19.  B3 długopis niebieski szt. 42 

20.  B3 dziurkacz 

metalowy, dwuotworowy, rozstaw dziurek 8cm, śr. dziurek min. 5mm,  

dziurkujący jednorazowo min. 30 kartek papieru o gramaturze 80g/m2, z 

prowadnicą regulującą format od A6 do A4 

szt. 3 

21.  B3  etykiety 

samoprzylepne, białe, gładkie, arkusze A4, 64 sztuki etykiet na stronie, wym. 

48,3x16,9mm, do drukarek laseowych, atramentowych i kserokopiarek, 

1op.=100arkuszy 

ark. 1 

22.  B3  etykiety 
samoprzylepne, białe, gładkie, arkusze A4, 44 sztuki etykiet na stronie, wym. 
48,5x25,4mm, do drukarek laseowych, atramentowych i kserokopiarek, 

1op.=100arkuszy 

ark. 1 

23.  B3 etykiety 
samoprzylepne, białe, gładkie, arkusze A4, 2 sztuki etykiet na stronie, wym. 
210x148mm, do drukarek laseowych, atramentowych i kserokopiarek, 

1op.=100arkuszy 

op. 3 

24.  B3 etykiety 
samoprzylepne, białe, gładkie, arkusz A4, wym. 297x210mm - 1 etykieta / 
arkusz, do drukarek laseowych, atramentowych i kserokopiarek, 

1op.=100arkuszy 

op. 1 

25.  B3 folia  aluminiowa, dł. min. 20m, szer. 29cm op. 1 

26.  B3 folia folia do laminowania, A4 216x303mm, 2x100 micron, 1op.=100szt. op. 1 

27.  B3 folia do bindowania, A4, przezroczysta, biała, gr. 200 micronów, 1op.=100szt. op. 2 

28.  B3 folia 

samoprzylepna w roli do flipcharta EasyFlip, możliwość pisania zwykłymi 

pisakami i ścieralnymi, biała, gładka, perforacja co 80cm, wym. 1 rolka = dł. 

20m x szer. 60 cm 

rolka 2 

29.  B3 gumka 
do ścierania, biała, wym. min. 6,0 x 2,0 x 1,0cm, usuwa grafit z papieru, nie 
pozostawia śladów grafitu, nie niszczy ścieranej powierzchni  

szt. 10 
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30.  B3 grafit 
HB, odporny na łamania, gr. grafitu 0,7mm, dł. grafitu min. 60mm, 1op.min. 

12szt. 
op. 5 

31.  B3 grzbiet do bindowania, plastikowy, śr. 12,5 mm, kolor niebieski szt. 30 

32.  B3 grzbiet do bindowania, plastikowy, śr. 19 mm, kolor niebieski szt. 30 

33.  B3 grzbiet do bindowania, plastikowy, śr. 45 mm, kolor niebieski szt. 25 

34.  B3 karteczki 
jednokolorowe, żółte, samoprzylepne, 38 x 51mm +-2mm, 1bl. min. 100 

kartek, min. 70g/m2, 
bl. 59 

35.  B3 karteczki 
jednokolorowe, żółte, samoprzylepne, 76 x 76mm +-2mm, 1bl. min. 100 
kartek, min. 70g/m2 

bl. 54 

36.  B3 karton  

archiwizacyjny typu ELBA, TRIC 3, (E83402), wym.26,5x15,5x34,0cm, z 

twardej tektury falistej, do przechowywania dokumentów A4 wypiętych z 
dwóch segregatorów, możliwość ustawiania kartonu poziomo lub pionowo, 

miejsce do opisu zawartości,  na grzbiecie otwory ułatwiające wyjmowanie i 

przenoszenie kartonu, 1op.=20szt. 

op. 2 

37.  B3 klej 
biurowy w sztyfcie, bezbarwny, bezwonny, do klejenia papieru i tektury, po 
nałożeniu wysycha natychmiast, nie powodując marszczenia papieru, 1szt. 

min. 35g 

szt. 23 

38.  B3 klips (klipy) metalowe do spinania dokumentów, rozm. 15mm, 1op. min. 12szt. op. 12 

39.  B3 klips (klipy) metalowe do spinania dokumentów, rozm. 19mm, 1op. min. 12szt. op. 5 

40.  B3 klips (klipy) metalowe do spinania dokumentów, rozm. 32mm, 1op. min. 12szt. op. 14 

41.  B3 klips (klipy) metalowe do spinania dokumentów, rozm. 51mm, 1op. min. 12szt. op. 9 

42.  B3  koperta 
F16, biała, powietrzna, z folią bąbelkową, samoklejąca, rozmiar wew. 
220x340mm 

szt. 10 

43.  B3 koperta 
B4, biała, z taśmą samoprzylepną, z rozszerzanym bokiem i dnem (250 x 

350mm), gramatura min. 150g/m2, z klapką zamykaną po krótszym boku 
szt. 245 

44.  B3 koperta 
C4, biała, z taśmą samoprzylepną (229 x 324mm), gramatura min. 90g/m2, z 
klapką zamykaną po krótszym boku 

szt. 950 

45.  B3 koperta 
B5, biała, samoklejąca (176 x 250mm) gramatura min. 90g/m2, z klapką 

zamykaną po krótszym boku 
szt. 950 

46.  B3 koperta C6, biała, samoklejąca, (114 x 162mm), gramatura min. 75g/m2 szt. 500 

47.  B3 koperta 
DL, biała, samoklejąca, z okienkiem z prawej strony (110x220mm), 

gramatura min. 75g/m2 
szt. 1000 

48.  B3 koperta DL, biała, samoklejąca,  bez okienka, (110x220mm), gramatura min. 75g/m2 szt. 1000 

49.  B3 koperta 
18/H, biała, powietrzna, z folią bąbelkową, samoklejąca, rozmiar wew. 

270x360mm 
szt. 50 

50.  B3 koperta 
14/D, biała, powietrzna, z folią bąbelkową samoklejąca, rozmiar wew. 180 x 
265 mm 

szt. 30 

51.  B3 koperta 
z okienkiem na płyty CD, biała, z klapką, wym. 125x125mm, gr. papieru 

80g/m2, śr. okna 100mm 
szt. 30 

52.  B3 korektor 
taśmowy typu PRITT COMPACT, szer. taśmy min.4,0mm., dł. taśmy 
min.8,5m, mechanizm regulacji napięcia taśmy 

szt. 13 

53.  B3 korektor w pisaku z końcówką metalową, poj. min. 7ml., gr. linii pisania min. 1,0mm szt. 9 

54.  B3 koszulka 
A4, przeźroczysta, otwierana od góry, krystaliczna z folii PP o gr. min. 55mic, 
na dłuższym boku pasek z perforacją, 1op. min. 100szt. 

op. 27 

55.  B3 kreda  

szkolna, biała, tablicowa, typu MarBor B4, przekrój kwadratowy, małopyląca, 

nie kruszy się, posiafda atest PZH i znak CE, wielkość laski 

szer.15xwys.105mm, 1op.=50szt. 

op. 5 

56.  B3 kreda  

szkolna, mix kolorów, tablicowa, typu MarBor B5, przekrój kwadratowy, 

małopyląca, nie kruszy się, posiada atest PZH i znak CE, wielkość laski 

szer.12xwys.84mm, 1op.=50szt. 

op. 5 

57.  B3 linijka dł. 30cm, z przezroczystego polistyrenu, trwała nieścieralna podziałka szt. 3 

58.  B3 marker 

do białych tablic suchościeralnych, gr. linii pisania, min. 1,5mm, dł. linii 

pisania min. 250m, odporny na wysychanie - funkcja pozwalająca na 
pozostawienie markera bez skuwki na kilka dni, nietoksyczny, łatwy do starcia 

z tablicy, kolory: 

-------   ------ 

59.  B3 marker czarny  szt. 60 

60.  B3 marker niebieski szt. 57 

61.  B3 marker czerwony szt. 16 

62.  B3 marker zielony  szt. 14 

63.  B3 marker 
wodoodporny, do folii i płyt CD/DVD, okrągła końcówka śr. max 0,5mm, 
kolor czarny  

szt. 12 

64.  B3 masa 
mocująca, do wielokrotnego mocowania papieru na wszelkich 

powierzchniach, 1op. min. 55 kostek 
op. 12 

65.  B3 mazak 
olejowy, okrągła końcówka, gr. linii pisania max 1mm, opakowanie 
jednostkowe zabezpieczone folią, kolor czarny  

szt. 5 
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66.  B3 mazak 
olejowy, okrągła końcówka, gr. linii pisania max 1mm, opakowanie 

jednostkowe zabezpieczone folią, kolor biały  
szt. 2 

67.  B3 nożyczki 
biurowe, dł. ostrza min. 21cm, ostrze z nierdzewnej stali, rękojeść z 
niełamliwego plastiku 

szt. 10 

68.  B3 okładki A4, do bindowania, kolor niebieski, gr. min. 250g/m2, 1op.=100szt. op. 2 

69.  B3 ołówek 
automatyczny, na wymienne wkłady gr. 0,7mm, przezroczysta obudowa, 
gumowy uchwyt, w górnej części gumka do wymazywania 

szt. 7 

70.  B3 papier 

A3, biały, min. 80g/m2, białość min. CIE 146,  grubość min. 105 mikrometrów, 

gładkość min. 220ml/min, nieprzezroczystość min. 92%, bezchlorowy, 
przeznaczony do czarno-białych i kolorowych drukarek i kopiarek laserowych 

i atramentowych, wydruków jedno i dwustronnych, 1ryza=500ark. 

ryza 1 

71.  

94 ryz B1, 

39 ryz B2, 

170 ryz B3 

papier 

A4, biały, min. 80g/m2, białość min. CIE 146,  grubość min. 105 

mikrometrów, gładkość min. 220ml/min, nieprzezroczystość min. 92%, 
bezchlorowy, przeznaczony do czarno-białych i kolorowych drukarek i 

kopiarek laserowych i atramentowych, wydruków jedno i dwustronnych, 

1ryza=500ark., karton po 5 ryz 

ryza 303 

72.  B3 papier A4, kolorowy, pastelowe kolory, min. 80g/m2 - 1 ryza min. 250ark. -------   ------ 

73.  B3 papier pomarańczowy ryza 3 

74.  B3 papier czerwony ryza 1 

75.  B3 papier zielony ryza 1 

76.  B3 papier niebieski ryza 1 

77.  B3 papier 
A4, biały, gramatura 160g/m², satynowa, gładka powierzchnia, białość min. 

CIE 168, do kolorowych drukarek laserowych, 1 ryz. min. 250 arkuszy  
ryza 1 

78.  B3 papier  
A3, biały, gramatura 160g/m², satynowa, gładka powierzchnia, białość min. 

CIE 168, do kolorowych drukarek laserowych, 1 ryz. min. 250 arkuszy  
ryza 1 

79.  B3 papier do flipcharta, gładki, wym. 65x100cm, min. 90g/m2, 1bl. min. 50ark. bl. 3 

80.  B3 papier 
A4, ozdobny, 210x297mm, gr.  100g/m2, kolor IVORY, struktura tradycyjna, 

1op. min.50ark. 
op. 6 

81.  B3 papier 
A4, ozdobny, gramatura min. 246g/m2, kolor biały, struktura gładka, 1op. 

min. 20ark. 
op. 4 

82.  B3 papier 
A4, ozdobny, gramatura min. 180, max. 220g/m2, kolor biały, struktura 

płótna, 1op. min. 20ark. 
op. 20 

83.  B3 papier samoprzylepny, A4, 1op. min. 20 arkuszy, kolor żółty op. 1 

84.  B3 papier samoprzylepny, A4, 1op. min. 20 arkuszy, kolor zielony op. 1 

85.  B3 papier szary do pakowania, grmatura min. 60g, arkusz wym. min. 1000 x 1200 mm ark. 16 

86.  B3 papier  
w roli zwykły, biały, gramatura 120g/m2, szerokość z formatu 24 (A1+) - 610 

mm, dlugość z roli - 30 mb 
rolka 1 

87.  B3 papier 
w roli zwykły, biały, gramatura 180g/m2, szerokość z formatu 24 (A1+) - 610 
mm, dlugość z roli - 30 mb 

rolka 1 

88.  B3 rozszywacz 
biurowy typu EAGLE, metalowy z plastikową obudową, przeznaczony do 

zszywek 24/6, 26/6 oraz 10 
szt. 2 

89.  B3 segregator 
A4, pojemność min. 170 kartek, wykonany z kartonu oklejonego na zew. i 
wew. folią poliolefiny, dwuringowy, śr. ringu 25mm, dwustronna wymienna 

opisowa etykieta na grzbiecie, szer. grzbietu 35mm, kolor niebieski  

szt. 13 

90.  B3 segregator 

A4, pojemność min. 550 kartek, wykonany z kartonu oklejonego na zew. i 

wew. folią z poliolefiny, z dźwignią, na grzbiecie dwustronna opisowa etykieta 

i okuty otwór na palec, okute dolne krawędzie, szer. grzbietu 75mm, kolory: 

-------   ------ 

91.  B3 segregator niebieski szt. 34 

92.  B3 segregator żółty  szt. 50 

93.  B3 segregator zielony  szt. 12 

94.  B3 segregator czerwony szt. 14 

95.  B3 skoroszyt 

A4, sztywny PVC, min. gr. 150 mic. (przód) i 160 mic. (tył), boczna perforacja 

na dłuższym boku, pierwsza strona przezroczysta tylna kolorowa, metalowe 
wąsy we wnątrz, papierowy wymienny pasek brzegowy do opisu, 1op. min. 

10szt. zabezpieczone folią, intensywne kolory: 

-------   ------ 

96.  B3 skoroszyt niebieski op. 1 

97.  B3 skoroszyt czerwony op. 3 

98.  B3 skoroszyt żółty  op. 4 

99.  B3 spinacz biurowy, trójkątny, metalowy, 30mm +-2mm, 1op.=100szt. op. 19 

100.  B3 spinacz biurowy, metalowy, 50mm +-2mm, 1op.=100szt. op. 2 

101.  B3 sznurek pakowy, szary, dratwa, nici lniane, 1 rolka min. 100g, dł. szpulki min. 150m rolka 10 
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102.  B3 taśma 
dwustronnie klejąca, min. szer. 50mm x dł. 10m, polipropylenowa, do 

klejenia wykładzin, papieru, folii, tektury 
szt. 15 

103.  B3 taśma jednostronnie klejąca, przeźroczysta, min. szer. 50mm x dł. 20m szt. 22 

104.  B3 taśma 
jednostronnie klejąca, przeźroczysta, polipropylenowa, szer. 24mm x dł. 

20m 
szt. 22 

105.  B3 teczka 
A4, zawieszana, karton min. 230g/m2, plastikowe wymienne identyfikatory, 
dwie metalowe listwy, pojemność min. 200 kartek, kolor 

-------   ------ 

106.  B3 teczka niebieska szt. 135 

107.  B3 teczka zielony szt. 100 

108.  B3 teczka 
A4, tekturowa, min. 250g/m2, biała, trzy skrzydła wewnętrzne, dwie gumki 

narożne zamykające 
szt. 72 

109.  B3 teczka A4, tekturowa, biała, wiązana, gramatura min. 250g/m2 szt. 960 

110.  B3 teczka 
kopertowa z folii PP grubość min.180mic, na zatrzask, przeźroczysta, format 

A6 
szt. 5 

111.  B3 teczka 
papierowa szara, eco, ozdobna z uchwytem papierowym skręcanym, z 

rozszerzanym dnem, w formacie szer.18xgł.8xwys.22cm 
szt. 30 

112.  B3 teczka 
papierowa szara, eco, ozdobna z uchwytem papierowym skręcanym, z 

rozszerzanym dnem, w formacie szer.31xgł.12xwys.41cm 
szt. 20 

113.  B3 tusz 
uniwersalny, wodny, do stempli ręcznych i samotuszujących, z gumową i 
polimerową płytką stemplującą, buteleczka z końcówką ułatwiającą 

nasączanie poduszek, poj. min. 25ml., kolor fioletowy 

szt. 2 

114.  B3 wąsy metalowe do skoroszytów na pasku z perforacją 6-8cm, 1 op.=25 szt. op. 19 

115.  B3 woreczki strunowe z folii LDPE 8x12cm, 1op. = 100 szt. op. 1 

116.  B3 zakreślacz 

nadający się do zakreślania tekstu wydrukowanego, nieblaknący atrament 
pigmentowy, nie pozostawiający smug, wyraźna widoczność zarówno 

zakreślenia jak i zakreślonego tekstu, szybkoschnący, gładka, ścięta końcówka 

gr. 1-5mm, kolory: 

-------   ------ 

117.  B3 zakreślacz zielony  szt. 16 

118.  B3 zakreślacz żółty  szt. 14 

119.  B3 zakreślacz pomarańczowy  szt. 16 

120.  B3 zeszyt A4, w kratkę, oprawa twarda, min. 80 kartek szt. 3 

121.  B3 zszywacz 

biurowy, metalowy mechanizm zszywający, rękojeść i podstawa pokryta 
materiałem antypoślizgowym, mechanizm płaskiego zakleszczenia zszywek, 

zszywający jednorazowo min. 30 kartek papieru o gramaturze 80g/m2, 

głębokość wsuwania kartek min. 60mm, na zszywki 24/6 i 26/6 

szt. 6 

122.  B3 zszywacz 

biurowy, fagle 828 L, nożycowy, obrotowy mechanizm, zaginający zszywki 

do wewnątrz i na zewnątrz, głębokość zszywania: 56 mm, zszywa do 12 kartek 

zszywkami 24/6, 26/6 

szt. 1 

123.  B3 zszywka 
z drutu stalowego, zszywająca min. 30 kartek papieru o gramaturze 80g/m2, 

rozmiar 24/6, 1op.=1000szt. 
op. 22 

Miejsce realizacji zamówienia: budynki PWSZ w Elblągu: 

a) B1 - Al. Grunwaldzka 137 

b) B2 - ul. Czerniakowska 22 

c) B3 - ul. Wojska Polskiego 1 
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