
Opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość

1. Papier samoprzylepny  biały, rozmiar A4, w opakowaniu min. 20 arkuszy, nadający
się do wszystkich urządzeń drukujących

24 opakowań

2. Koszulki  krystaliczne  do  przechowywania  dokumentów  w  segregatorze:  do
zastosowania dla dokumentów w formacie A4,wykonane z folii polipropylenowej o
grubości  min.  55  m  (mikronów),  kolor  transparentny,  listwa  z  uniwersalnym
rozstawem dziurek,100 szt. w  opakowaniu

24 opakowań

3. Ołówek  automatyczny:  wymienny  wkład  (grafit  0,7  mm)
plastikowa, przezroczysta obudowa wygodny, gumowy uchwyt"

24 szt.

4. Grafit  do  ołówka  automatycznego:  0,7  mm HB,kasetka  z  tworzywa sztucznego
zawierająca minimum 12 grafitów

24 opakowań

5. Długopis  żelowy   automatyczny:  przezroczysta  obudowa,  wygodny,  gumowany
uchwyt  typu  Soft,  trwały  mechanizm  włączający,  wymienne  wkłady,  metalowa
końcówka z wolframową kulką o średnicy 0,5 mm,kolor wkładu niebieski

24 szt.

6. Wkład  do  długopisu  żelowego  kolor  niebieski  pasujący  do  długopisu
zaproponowanego w poz. 5.

50 szt.

7. Zakładki indeksujące, samoprzylepne z dyspenserem (min.35 szt. w opakowaniu):
wymiary: 12x43mm, w 4 kolorach

24 opakowań

8. Przekładki  do  segregatora  A4,rozmiar  1/3  wysokości  kartki  A4,  wykonane  z
grubego kartonu 190 g/m2. Pakowane po 100 sztuk, mix kolorów.

24 opakowań

9. Pióro  kulkowe  reprezentacyjne,  uchwyt  ze  stali  nierdzewnej,  mosiężny  korpus
pokryty lakierem w jasnym kolorze ecru lub srebrnym, wykończenia chromowane,
pióro  wyposażone  w  przyciskowy  mechanizm  wysuwania  wkładu.

3 szt.

10. Wkład do pióra kulkowego pasujący do pióra zaproponowanego w poz. 9 3 szt

11. Długopis - korpus w kolorze ecru lub srebrnym, wykonany ze stali  nierdzewnej,
część dolna wykonana ze stali szlachetnej. 

12 szt

12. Wkład do długopisu pasujący do długopisu zaproponowanego w poz. 11 12 szt.

13. Duży kalkulator biurowy: wymiary min. 153 mm szer. x 199 mm wys., 12-pozycyjny
wyświetlacz,podwójne  zasilanie  oraz  pamięć.  Kalkulator  powinien  posiadać:
klawisz cofania, określanie miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników. Gwarancja
24 miesiące  

4 szt.

14 Wiatrak na biurko podpinany pod USB Wysokość co najmniej 15 cm Wentylator
powinien posiadać regulację 360 ° umożliwiającą ustawić urządzenie w dogodnej
pozycji. Wiatrak powinien posiadać przycisk off/on który pozwala na wyłączenie
urządzenia bez konieczności odłączania od komputera

8 szt

15. Pamięć przenośna – pendrive 16 GB 2.0 USB 15 szt.

16. Ergonomiczna  mata  na  krzesło  biurowe  -  siatkowa  podpórka  do  pleców
pozwalająca  na  zmniejszenie  napięcia  w  plecach  oraz  pomagająca  utrzymać
odpowiednią postawę ciała, oparcie powinno pozwalać dopasować się do konturu

11 szt.
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ciała, siatkowy materiał powinien umożliwiać wentylację pleców. Mata powinna
być  możliwa  do  zamontowania  na  każdym  fotelu.  

17. Lampka  biurkowa  LED  zasilana  na  USB.  Posiadająca  możliwość  regulacji
intensywności świecenia, moc co najmniej 2,5 W

3 szt.
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