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WZORCOWE EGZEMPLARZE
L.p.

Przedmiot

Opis/parametry minimalne
automatyczny, z wymiennym wkladem w różnych kolorach,
obudowa z gumowym uchwytem w kolorze wkładu,

1

Długopis

grubość linii pisania 0,5 mm, długość linii pisania 1 000 m
kolory : niebieski, czarny, zielony, czerwony
np. D.rect 294 lub równoważny

2

Wkład do ww. długopisu

w kolorach: niebieski, czarny, zielony, czerwony

3

Długopis na sprężynce

samoprzylepna podstawa, sprężynka rozciągana do 1 m., wkład w
kolorze niebieskim, możliwość regulacji nachylenia długopisu

4

Wkład do ww. długopisu

kolor: niebieski

5

Datownik automatyczny

samotuszujący o wymiarach 4x2,5 cm (+/- 1 mm.) w podstawie,
wysokość czcionki 4 mm. COLOP mini-dater S 120 lub
równoważny

6

Dziurkacz biurowy

7

Dziurkacz biurowy

8

Dziurkacz biurowy

9

Kalkulator

10

Korektor w taśmie

jednorazowy,pozwalający posługiwać się nim jak długopisem,
dobrze kryjący, umożliwiający natychmiastowe pisanie po użyciu

11

Marker olejowy

z okrągłą końcówką, niezmywalny, nieścieralny, kolor biały lub
czarny

12

Marker suchościeralny

z okrągłą końcówką, w kompletach - 4 podstawowe kolory i gąbka
nie rysująca powierzchnię tablicy

13

Ołówek automatyczny

14

Papier z fakturą

z podstawą metalową i wysuwaną szyną do regulacji formatu,
umożliwiający jednorazowe przedziurkowanie min. 25 kartek
z podstawą metalową i wysuwaną szyną do regulacji formatu,
umożliwiający jednorazowe przedziurkowanie min. 60 kartek,
mocna konstrukcja
z podstawą metalową i wysuwaną szyną do regulacji formatu,
umożliwiający jednorazowe przedziurkowanie min. 250 kartek,
wymienne bolce i podkładki, mocna konstrukcja
12 pozycyjny, uchylny, duży wyświetlacz, funkcja cofania, klawisz
podwójnego zera, podwójne zasilanie, funkcja zaokraglania,
obliczanie sumy całkowitej, wym. w mm. 150x138x35 (+/- 10 mm.)
VECTOR CD-2460 lub równoważny

z wymiennym wkładem oraz przyciskiem do wysuwania wkładu, w
obudowie plastikowej, dł. 15 cm (+/- 1 cm), grafit o gr. 0,5 mm i
twardości HB
wizytówkowy, w arkuszach A-4, o gramaturze ok. 240 g/m², faktura płótno
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wizytówkowy, biały w arkuszach A-4, o gramaturze ok. 120 g/m²
15

Papier gładki
wizytówkowy, biały w arkuszach A-4, o gramaturze ok. 240 g/m²

16

Długopis żelowy

automatyczny, z wymiennym wkladem w różnych kolorach
(niebieski, czarny, zielony, czerwony) , antypoślizgowy
uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii min.0,6mm (+/- 0,1
mm), długość linii pisania min.400 m.

17

Wkład do ww. długopisu

w kolorach: niebieski, czarny, zielony, czerwony

18

Pisaki biurowe

19

Pisak - marker CD

20

Zakreślacz

21

Zszywacz biurowy

22

Zszywacz biurowy

do pisania na wszystkich rodzajach papieru w kolorach: niebieski,
czarny, czerwony, zielony. Pakowane pojedynczo.
nieścieralny, szybkoschnący, cienkopiszący z metalową końcówką,
do pisania na płytach CD, kolor czarny.
ze ściętą końcówką o gr. linii ok. 5 mm, do pisania na wszystkich
rodzajach papieru, dł. ok. 12 cm, fluoroscencyjny, w różnych
kolorach
do zszywek 24/6,26/6, konstrukcja metalowa w plastikowej
obudowie, do zszywania minimum 20 kartek, zszywki dociskane
sprężynką
do zszywek 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, metalowa
podstawa, długie ramię, pojemność zasobnika 100 zszywek, z
możliwością regulacji głębokości wsuwania kartek, do zszywania
minimum 100 kartek, gwarancja min. 12 m-cy
metalowe, w opakowaniu 1000 szt., typ:
24/6
26/6
23/6

23

Zszywki

23/8
23/10
23/13
23/15
23/17
23/20

