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Opis zamówienia 

 

1. Grzbiety plastikowe do bindowania, grubość grzbietu mm/ilość kartek 14/125  przewidywana ilość  
1opak, 

2. Grzbiety plastikowe do bindowania, grubość grzbietu mm/ilość kartek 12,5/105  przewidywana 
ilość 2opak, 

3. Grzbiety plastikowe do bindowania, grubość grzbietu mm/ilość kartek 16/145  przewidywana ilość 
1opak, 

4. Grzbiety plastikowe do bindowania, grubość grzbietu mm/ilość kartek 20 przewidywana ilość 
1opak, 

5. Grzbiety plastikowe do bindowania, grubość grzbietu mm/ilość kartek 10/65  przewidywana ilość 
2opak 

6. Grzbiety plastikowe do bindowania, grubość grzbietu mm/ilość kartek 6/25  przewidywana ilość 
1opak, 

7. Folia do bindowania  - przeźroczysta folia do oprawy dokumentów, opakowanie 100 arkuszy A4 – 
przewidywalna ilość 2opak. 

8. Karton – błyszczący karton do oprawy dokumentów laminowany folią, gramatura 250g/m2 , kolor 
niebieski opakowanie 100 arkuszy A4, przewidywana ilość 2 opak. 

9. Kalkulator -  12-to pozycyjny wyświetlacz, podwójna pamięć, klawisz podwójnego zera, 
zaokrąglenie wyników, obliczanie marży, podwójne zasilanie, plastikowe klawisze, przewidywalna 
ilość 2 szt, 

10. Koszulki na płyty CD/DVD, dwustronne z etykietami do opisu, opakowanie 25szt., przewidywalna 
ilość 5 opak. 

11. Baterie alkaliczne– LR6AA, przewidywana ilość 100szt, 
12. Baterie alkaliczne– LR03AAA, przewidywana ilość 100szt 
13. Tablica korkowa o wymiarach 80x100 – powierzchnia tablicy wykonana jest z korka, 

przewidywana ilość 1szt, 
14. Tablica korkowa o wymiarach 60x90 – powierzchnia tablicy wykonana jest z korka, przewidywana 

ilość 1szt, 
15. Segregator A5/70 mm z mechanizmem – wzmocniony otwór na grzbiecie, otwory na mechanizm 

stabilizują segregator po zamknięciu, obustronne obłożony folią PP, kolor czarny przewidywana 

ilość 20szt. 

16. Segregator A4 – wzmocniony otwór na grzbiecie ułatwia sięganie po segregator, otwory na 
mechanizm stabilizują segregator, na dolnych krawędziach metalowe okucia, wewnątrz wyłożony 
szarym papierem, szerokość grzbietu 50mm, kolor czarny, przewidywana ilość 500szt, 

17. Segregator A4 – wzmocniony otwór na grzbiecie ułatwia sięganie po segregator, otwory na 
mechanizm stabilizują segregator, na dolnych krawędziach metalowe okucia, wewnątrz wyłożony 
szarym papierem, szerokość grzbietu 75mm, kolor czarny, przewidywana ilość 500szt, 

18. Segregator A4 – wzmocniony otwór na grzbiecie ułatwia sięganie po segregator, otwory na 
mechanizm stabilizują segregator, na dolnych krawędziach metalowe okucia, wewnątrz wyłożony 
szarym papierem, szerokość grzbietu 75mm, kolor szary, przewidywana ilość 10szt, 

19. Segregator A4 – wzmocniony otwór na grzbiecie ułatwia sięganie po segregator, otwory na 
mechanizm stabilizują segregator, na dolnych krawędziach metalowe okucia, wewnątrz wyłożony 
szarym papierem, szerokość grzbietu 75mm, kolor żółty, przewidywana ilość 10szt, 

20. Przekładki z kolorowego kartonu 6 kart- do segregowania dokumentów w formacie A4, przekładki 
i indeksy w 5 kolorach, multiperforowane – pasują do każdego segregatora, wykonane z 
mocnego kartonu 60g/m2, przewidywana ilość 1 opak. 

21. Separatory – przeznaczone do segregowania dokumentów, wykonane z grubego ekologicznego 
kartonu 190g/m2, wymiary 105x240mm, opakowanie 100szt, przewidywana ilość 30opak. 

22. Koszulki A4  z klapką – koszulki przystosowane do wszystkich typów segregatorów, wykonane z 
wysokiej jakości folii PP, grubość 110 mikronów, opakowanie 10 szt, przewidywana ilość 50opak. 

23. Koszulki krystaliczne A4 – grubość min.50 mikronów, multiperforowane pasujące do każdego 
segregatora, opakowanie 100szt, koszulki otwierane u góry, wykonane z krystalicznej folii PP, 
przewidywana ilość 150opak, 

24. Koszulki A5 - wykonane z wysokiej jakości folii PP, grubość 50 mikronów, opakowanie 100 szt, 
przewidywana ilość 30opak. 

25. Skoroszyt PCV z perforacją A4 – przeźroczysta przednia okładka, kolorowa tylna okładka, 
wykonany z mocnego i sztywnego PCV, biały pasek do opisu zawartości, dziurki do wpięcia do 

segregatora, metalowe wąsy długość wąsów min. 16cm, opakowanie 10szt, przewidywana ilość 
100opak, 
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26. Wąsy do skoroszytów – umożliwiają spinanie luźnych kartek, opakowanie 25szt, przewidywana 
ilość 5opak. 

27. Skoroszyt kartonowy oczkowy A4 połówkowy – wykonany z kartonu 350g/m2, z możliwością 
wpięcia do segregatora, przewidywana ilość 40szt, 

28. Skoroszyt kartonowy oczkowy A4 pełny – wykonany z kartonu 350g/m2, z możliwością wpięcia do 
segregatora ,przewidywana ilość 40szt, 

29. Teczka z gumką – wykonana z kartonu 250g/m2, na dokumenty formatu A4, trzy zakładki 
chroniące dokumenty przed wypadnięciem, kolor biały, przewidywana ilość 200szt, 

30. Teczka skrzydłowa na rzepy – wykonana z twardej i sztywnej tektury, szerokość grzbietu 35 mm, 
różne kolory, powlekana folią PP, na dokumenty w formacie A4, przewidywana ilość 10szt, 

31. Przybornik obrotowy z wyposażeniem – wykonany z czarnego tworzywa sztucznego, w 
wyposażeniu nożyczki, zszywacz, linijka, temperówka, dwa ołówki z gumką, gumka, zestaw 
zszywek, spinaczy i pinezek, długopis, przewidywana ilość 2 szt, 

32. Półka A4 -  format A4, możliwość łączenia w pionie lub pod skosem, wytrzymałe półki na 
dokumenty, wyższe ścianki boczne zwiększają pojemność półki, specjalne wcięcie z przodu 
ułatwia wyjmowanie dokumentów, przewidywana ilość 10szt, 

33. Papier do drukarek- format A4 – gramatura 80g/m2, białość CIE 146, przewidywana ilość 
1000ryz,  

34. Papier do drukarek- format A3 – gramatura 80g/m2, białość CIE 146, przewidywana ilość 30ryz, 
35. Rolki faksowe – wymiary 210x30x0,5’’, przewidywana ilość 10 paczek, po 6 sztuk w paczce, 
36. Kartoteki magazynowe A5 – M-24 - opakowanie 100szt, przewidywana ilość 3op, 
37. Karty drogowe typ.802-3 – format A5 – przewidywana ilość 30 bloczków, 
38. PW 1-pozycyjne typ.381 – 8 – przewidywana ilość 25 bloczków, 
39. Karta urlopowa typ507-6 – przewidywana ilość 60bloczków, 
40. Wywieszki magazynowe typ. 347-5  - przewidywana ilość 200szt, 
41. Bloczki KP – format A6 – przewidywana ilość 15bloczków, 
42. Bloczki KW – format A6 – przewidywana ilość 15 bloczków, 
43. Arkusz spisu z natury A4 – przewidywana ilość 2 bloczki, 
44. Teczka dla kierowcy na zamek – przewidywana ilość 2 szt, 
45. Delegacje K-31 format A5 – przewidywana ilość 10 bloczków, 
46. Polecenie przelewu PP-8/1 - przewidywana ilość 10 bloczków, 
47. Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych A6 – K-58 – przewidywana ilość 10 bloczków, 
48. RW format A5 M-8 – przewidywana ilość 2 bloczki, 
49. Książka kontroli P-10 – przewidywana ilość 6 szt, 
50. Koperty listowe C6 – standard – wykonane z papieru białego, koperta z nałożonym klejem, 

gramatura 80g/m2, przewidywana ilość 500szt, 
51. Koperty listowe DL z oknem prawym – wykonane z papieru białego, koperta z nałożonym klejem, 

gramatura 80g/m2, przewidywana ilość 2000 szt. 
52. Koperty listowe DL z oknem lewym – wykonane z papieru białego, koperta z nałożonym klejem, 

gramatura 80g/m2, przewidywana ilość 3000 szt. 
53. Koperty listowe B5– wykonane z papieru białego, koperta z nałożonym klejem, gramatura 

90g/m2, przewidywana ilość 200szt, 
54. Koperty listowe A4 – kolor biały, koperta z nałożonym klejem, przewidywana ilość 200szt 
55. Notes samoprzylepny 75x75-  opakowanie 100kartek, kolor żółty, papier z nałożonym klejem, 

umożliwia przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odklejeniu nie pozostawia śladów, 
przewidywana ilość 6opak, 

56. Notes samoprzylepny 75x50-  opakowanie 100kartek, kolor żółty, papier z nałożonym klejem, 
umożliwia przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odklejeniu nie pozostawia śladów, 
przewidywana ilość 5opak, 

57. Notes samoprzylepny 50x40-  opakowanie 100kartek, kolor żółty, papier z nałożonym klejem, 
umożliwia przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odklejeniu nie pozostawia śladów, 
przewidywana ilość 5opak, 

58. Zakładka samoprzylepna 20x50mm – 4x40 kartek, kolory neonowe, przewidywana ilość  
20paczek, 

59. Kostka papierowa klejona biała – ok. 800 kartek białego papieru do notatek, klejona lub 
nieklejona , przewidywana ilość 30 szt, 

60. Zeszyt A5 w miękkiej okładce 80kartkowy -  w kratkę, przewidywana ilość 30szt, 
61. Zeszyt A5 w miękkiej okładce 60kartkowy -  w kratkę, przewidywana ilość 30szt, 
62. Zeszyt A5 w miękkiej okładce 32kartkowy -  w kratkę, przewidywana ilość 30szt, 
63. Zeszyt A5 w miękkiej okładce 16kartkowy -  w kratkę, przewidywana ilość 30szt, 
64. Zeszyt A4 w twardej okładce 96kartkowy -  w kratkę, przewidywana ilość 30szt 
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65. Blok biurowy A4 – 100kartkowy,w kratkę, przewidywana ilość 30szt, 
66. Blok biurowyA5 – 100kartkowy,w kratkę, przewidywana ilość 30szt, 
67. Zszywacz średni – wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu, zszywa do 30 kartek, 

ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca przed zamknięciem, 
gwarancja 3 lata, przewidywana ilość 6szt, 

68. Zszywacz – zszywa od 2 do 60 kartek, antypoślizgowa podstawa, w komplecie 500zszywek, 
gwarancja 5 lat przewidywana ilość 3 szt, 

69. Dziurkacz–, wykonany z metalu, pojemnik na śmieci, podstawa nie rysuje biurka, gwarancja 3 
lata, przewidywana ilość 2szt, 

70. Dziurkacz metalowy 60 – dziurkuje do 60 kartek, przewidywana ilość 2 szt, 
71. Nożyczki biurowe – ostrze 21cm ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z 

niełamliwego plastiku, przewidywana ilość 3szt, 
72. Nożyczki biurowe– ostrze 25,5cm ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z 

niełamliwego plastiku, przewidywana ilość 3szt, 
73. Taśma klejąca  biurowa  – wymiary 24mmx20mm, przewidywana ilość 60szt, 
74. Taśma pakowa kauczukowa –odporna na niskie i wysokie temperatury, kolor brązowy, wymiary 

48/66, przewidywana ilość 10szt, 
75. Klej w sztyfcie – w opakowaniu żółto- zielonym, bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, 

niebrudzący, zmywalny, do klejenia papieru, tektury, zdjęć i materiału, 22g, przewidywana ilość 
30szt, 

76. Zszywki 24/6 – potrójny proces galwanizacji, wykonane ze stali, przewidywana ilość 15 
opakowań 

77. Zszywki No10 – potrójny proces galwanizacji, wykonane ze stali, przewidywana ilość 60 
opakowań 

78. Klipy - o wielkości 19 mm, wykonane z metalu, opakowanie 12 szt, przewidywana ilość 5 
opakowań, 

79. Klipy - o wielkości 25 mm, wykonane z metalu, opakowanie 12 szt, przewidywana ilość 5 
opakowań, 

80. Klipy - o wielkości 32 mm, wykonane z metalu, opakowanie 12 szt, przewidywana ilość 5 
opakowań, 

81. Klipy - o wielkości 41 mm, wykonane z metalu, opakowanie 12 szt, przewidywana ilość 5 
opakowań, 

82. Klipy - o wielkości 51 mm, wykonane z metalu, opakowanie 12 szt, przewidywana ilość 5 
opakowań, 

83. Pinezki – pakowane po 50szt, kolor srebrny, przewidywana ilość 20 opakowań, 
84. Pinezki tablicowe – pakowane po 50szt, przewidywana ilość 5 opakowań, 
85. Spinacze okrągłe – wys. 28mm, 100szt w opakowaniu, przewidywana ilość 15 opakowań, 
86. Spinacze okrągłe – wys. 50mm, 100szt w opakowaniu, przewidywana ilość 10 opakowań, 
87. Tusz do stempli – kolor czerwony, przewidywana ilość 10szt, 
88. Tusz do stempli – kolor fiolet,  przewidywana ilość 10szt, 
89. Naboje do pióra długie – opakowanie 5 szt, kolor niebieski, przewidywana ilość 5 opak, 
90. Naboje atramentowe 6 sztuk w opakowaniu – krótkie TP/6 – przewidywana ilość – 3 opak. 

91. Pióro żelowe– przeźroczysty korpus, gumowy uchwyt, wymienny wkład R0140, igłowa końcówka 
pisząca, grubość linii pisania 0,3mm, kolor niebieski, przewidywana ilość 40 szt, 

92. Pióro żelowe– przeźroczysty korpus, gumowy uchwyt, wymienny wkład R0140, igłowa końcówka 
pisząca, grubość linii pisania 0,3mm, kolor czerwony, przewidywana ilość 40 szt, 

93. Pióro żelowe  – przeźroczysty korpus, gumowy uchwyt, wymienny wkład R0140, igłowa 
końcówka pisząca, grubość linii pisania 0,3mm, kolor zielony, przewidywana ilość 40 szt, 

94. Pióro żelowe– przeźroczysty korpus, gumowy uchwyt, wymienny wkład R0140, igłowa końcówka 
pisząca, grubość linii pisania 0,3mm, kolor czarny, przewidywana ilość 40 szt, 

95. Długopis żelowy - przeźroczysta obudowa z tuszem żelowym, wymienny wkład, metalowa 
końcówka z wolframową kulką 0,5mm, widoczny poziom tuszu, kolor czarny przewidywana ilość 
30 szt, 

96. Długopis żelowy - przeźroczysta obudowa z tuszem żelowym, wymienny wkład,          metalowa 
końcówka z wolframową kulką 0,5mm, widoczny poziom tuszu, kolor czerwony 
przewidywana ilość 30 szt, 

97. Długopis żelowy - przeźroczysta obudowa z tuszem żelowym, wymienny 
      wkład, metalowa końcówka z wolframową kulką 0,5mm, widoczny poziom tuszu, kolor  
      niebieski przewidywana ilość 30 szt, 
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98. Długopis żelowy - przeźroczysta obudowa z tuszem żelowym, wymienny 
      wkład, metalowa końcówka z wolframową kulką 0,5mm, widoczny poziom tuszu, kolor 
      zielony przewidywana ilość 30 szt, 

99. Długopis żelowy - przeźroczysta obudowa z tuszem żelowym, wymienny 
      wkład, metalowa końcówka z wolframową kulką 0,5mm, widoczny poziom tuszu, kolor  
      fioletowy  przewidywana ilość 20 szt, 

100. Cienkopis– tusz odporny na wysychanie, plastikowa końcówka oprawiona 
       w metal, szerokość linii pisania min. 0,4mm kolor czerwony, przewidywana 
       ilość  50 szt, 

101. Cienkopis– tusz odporny na wysychanie, plastikowa końcówka oprawiona w metal, szerokość linii 

pisania min. 0,4mm kolor czarny, przewidywana ilość  50 szt, 

102. Cienkopis– tusz odporny na wysychanie, plastikowa końcówka oprawiona w metal, szerokość linii 

pisania min. 0,4mm kolor zielony, przewidywana ilość  50 szt, 

103. Cienkopis– tusz odporny na wysychanie, plastikowa końcówka oprawiona w metal, szerokość linii 

pisania min. 0,4mm kolor niebieski, przewidywana ilość  50 szt, 

104. Cienkopis– tusz odporny na wysychanie, plastikowa końcówka oprawiona w metal, szerokość linii 

pisania min. 0,4mm kolor jasny brąz, przewidywana ilość  10 szt, 

105. Pisak do CD dwustronny  – pisak permanentny z tuszem wodoodpornym, do opisywania płyt CD, 

dwustronny: 2 końcówki – stożkowa i igłowa, kolor czarny, przewidywana ilość 20 szt, 

106. Marker permanentny– szybkoschnący, posiada tusz ekologiczny, nie zawierające szkodliwego 

xylenu, kolor czarny, przewidywana ilość 10 szt, 

107. Marker permanentny– szybkoschnący, posiada tusz ekologiczny, nie zawierające szkodliwego 

xylenu, kolor czerwony, przewidywana ilość 10 szt, 

108. Marker permanentny– szybkoschnący, posiada tusz ekologiczny, nie zawierające szkodliwego 

xylenu, kolor niebieski,  przewidywana ilość 10 szt, 

109. Marker permanentny – szybkoschnący, posiada tusz ekologiczny, nie zawierające szkodliwego 

xylenu, kolor zielony, przewidywana ilość 10 szt, 

110. Zakreślacz– do pisania po wszystkich rodzajach papieru, kolor neonowy żółty, grubość linii  

     pisania ok.   1,0-5,0 mm, przewidywana ilość 30 szt, 

111. Zakreślacz– do pisania po wszystkich rodzajach papieru, kolor neonowy pomarańczowy, grubość 

linii pisania ok.   1,0-5,0 mm przewidywana ilość 30 szt, 

112. Zakreślacz– do pisania po wszystkich rodzajach papieru, grubość linii pisania ok.   1,0-5,0 mm 

kolor niebieski,  przewidywana ilość 20 szt, 

113. Ołówek automatyczny ––0,5 mm, wyposażony w gumowy uchwyt, gumkę do wymazywania, 

grubość 0,5mm, przewidywana ilość 30 szt, 

114. Ołówek – odporny na złamania, grafit HB, miękko piszący, przewidywana ilość 30 szt, 

115. Grafity do ołówków automatycznych – polimerowe, długość 60mm, w opakowaniu 12szt, wielkość 

0,5mm,przewidywana ilość 10 szt, 

116. Temperówka metalowa – pojedyncza temperówka wykonana z metalu,przewidywana ilość 10 szt, 

117. Gumki – gumka do gumowania, przewidywana ilość 10 szt, 

118. Linijka plastikowa–nieścieralne podziałki, zaokrąglone rogi, długość 20 cm, przewidywana ilość 5 

szt, 

119. Linijka plastikowa–nieścieralne podziałki, zaokrąglone rogi, długość 30 cm, przewidywana ilość 5 

szt, 

120. Korektor w płynie – uniwersalny szybkoschnący, gąbka do rozprowadzania fluidu, pojemność 

20ml, przewidywana ilość 20 szt, 

121. Korektor w piórze– szybkoschnący, uchwyt połączony z dozownikiem, metalowa końcówka, 

nowoczesny system dozowania płynu, pojemność 8 ml, przewidywana ilość 5 szt, 

122. Zakreślacz– do pisania po wszystkich rodzajach papieru, kolor różowy, grubość linii pisania ok.   

1,0-5,0 mm,przewidywana ilość 30 szt, 

123. Zakreślacz– do pisania po wszystkich rodzajach papieru, kolor zielony, grubość linii pisania        

ok.   1,0-5,0 mm, przewidywana ilość 30 szt, 

124. Zakreślacz– do pisania po wszystkich rodzajach papieru, kolor czerwony, grubość linii pisania ok.   

1,0-5,0 mm, przewidywana ilość 30 szt, 
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125. Teczka do podpisu A4 - wykonana z tektury oblewanej lakierowanym skóropodobnym winylem 

grzbiet harmonijkowy, wyposażona w 10 sztywnych przegródek,  przewidywana ilość 5 szt 

126. papier color mix – w opak 5 różnych kolorów po 50ark., przewidywana ilość 5 szt. 

127. Długopis – z automatycznie chowanym wkładem, posiada wygodny, gumowy uchwyt,  

przeźroczysta obudowa, pisze cienko i nie przerywa, średnica kulki piszącej 0,5mm, grubość linii 

pisania 0,25mm, wymienny  wkład, kolor wkładu niebieski, przewidywana ilość 50szt. 

128. Długopis  – automatyczny, wkład wielko pojemny z tuszem niebieskim, przewidywana ilość 100 
szt, 

129. Długopis automatyczny– plastikowa obudowa w gwiazdki w kolorze tuszu, kolor niebieski wkładu, 
trwały mechanizm włączający, długość linii pisania min. 4000m,wygodny, gumowy uchwyt, 
przewidywana ilość 50 szt, 

130. Teczka- kartonowa, lakierowana, z gumką, format A4, różne kolory, przewidywana ilość 100szt. 

131. Skorowidz- w twardej oprawie, szyty, w kratkę, trwałe wykonanie , 2/3 A4, 96 kartek- 

przewidywana ilość 5szt. 

132. Fastykuła - z tektury litej A4, okładka wiązana z tektury litej 1000g/m2 , wymiar 31,5x23cm, 

przewidywana ilość 50 szt. 

133. Deska z klipem i okładką format A4 pokryta folią PCV i miejscem na długopis - przewidywana 

ilość 15szt, 

134. Dziennik korespondencyjny A4 w twardej oprawie - przewidywana ilość 2szt, 

135.  Teczki meeting II - kolor czarny - przewidywana ilość 2szt, 

136. Blok do flipchartów – ilość kartek 20, format 640x 955mm gładki, standardowe otwory 

umożliwiające mocowanie na tablicy – przewidywana ilość 2 szt, 

137. Blok do flipchartów – ilość kartek 20, format 640x 955mm kratka, standardowe otwory 

umożliwiające mocowanie na tablicy – przewidywana ilość 2 szt, 

138. Etykiety samoprzylepne na CD/DVD - 80 arkuszy A4 Format arkusza - A4 
Ilość arkuszy w opakowaniu - 80 szt.,Format etykiety - 210,0x297,0 mm, Etykiet na arkuszu - 2 
szt., Razem etykiet w opakowaniu - 160 szt.Wielkość otworu wewnętrznego naklejki - 41mm 
Odległość od górnej krawędzi arkusza do środka pierwszego otworu - 79,75mm 
Odległość od górnej krawędzi arkusza do środka drugiego otworu - 216,25mm 
Odległość od bocznej krawędzi arkusza do środka otworu - 105mm. Etykiety do zadruku w 
drukarkach laserowych, atramentowych oraz kserokopiarkach, papier z klejem permanentnym, 
zapewniający trwałe przyleganie do powierzchni, przewidywana ilość 1 opak 

139. Etykiety samoprzylepne do zadruku w drukarkach laserowych, atramentowych oraz 
kserokopiarkach arkusz A4 format 210x297 mm  - Etykiet na arkuszu - 1 szt. Ilość arkuszy w 
opakowaniu - 100 szt. - 1 opakowanie 

140. Karton archiwizacyjny na czasopisma - szerokość grzbietu 7,5 cm , wykonany z twardej tektury 
falistej wymiary: 32,0 x 7,5 x 27,0 cm na grzbiecie miejsce do opisu otwór ułatwiający 
wyjmowanie pojemnika. Przewidywana ilość 100szt 

141. Karton archiwizacyjny na zawartość 2 segregatorów - szerokość 15,5 cm wykonany z twardej 
tektury falistej służy do przechowywania dokumentów wypiętych z dwóch segregatorów o 
szerokości 80 mm posiada miejsce do opisu zawartości możliwość ustawienia w pozycji poziomej 
lub pionowej specjalne otwory ułatwiają wyjmowanie i przenoszenie kartonu. Przewidywana ilość 
100szt 

 
UWAGA!!! 

Ceny przez cały okres trwania umowy przedstawione przez Wykonawcę będą niezmienne. 

Każdorazowo o terminie wykonania i ilościach Wykonawca będzie informowany faksem.  


