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Lp. Nazwa Asortymentu J.m. Cena jedn. 
brutto

Ilość Wartość brutto

6

[4 x 5]

1

Flaga biało-czerwona - Wymiary 70cm x 112 cm. Na krótszym 
boku u góry pentelka na przeciwległym u dołu sznurek do 
wiązania.  Materiał - wysokiej jakości dzianina poliestrowa. Splot 
100 do 160g/m2.
Odporna na działanie czynników atmosferycznych z promieniami 
UV włącznie. Wytrzymała mechanicznie, trudno nasiąkalna, niski 
poziom absorpcji, co  uchroni flagę przed powstawaniem 
zabrudzeń. 

szt 0

2 Folia do laminowania, format: A4; grubość: 75 - 80 mikronów, 
antystatyczna, błyszcząca

szt 0

3 Folia stretch ręczna czarna rolka 0

4 Foliopisy niezmywalne z cienką końcówką szt 30

5 Gumka do ścierania np. Pentel szt 20

6 Gumki recepturki szt 100

7 Klej szkolny/biurowy w sztyfcie 22 g szt 10

8 Klej Wikol (małe opakowania max 45 g) kg 0,1

9 Klipsy biurowe - różne rozmiary: 15mm, 19 mm szt 100

10 Klipsy do akt - 25 mm, 70 mm szt 40

11 Koszulki do segregatora A4 przeźroczyste 100 sztuk opk 0

12 Markery permanentne - różne kolory, różne grubości końcówki 
(wg wyboru Zamawiającego)

szt 30

13 Nożyczki biurowe 21 cm szt 2

14 Nożyki do tapet 1,75 cm szt 10

15 Nożyki do tapet 0,95 cm szt 10

16 Ołówki drewniane z gumką szt 30

17 Organizer na drobne elementy szt 3

18 Papier do drukarki A4 ryza Format: A4, Gramatura: 80 g/m2; 
Białość: CIE 153

ryza 20

19 Papier ozdobny do pakowania prezentów o wymiarach 200 X 70 
cm, papier całoroczny oraz bożonarodzeniowy różne wzory

szt 100

20
Segregator-organizer na dokumenty - stojący na 
dokumenty/magazyny bez zatrzasku, do wkładania od góry, na 
kartki rozmiaru A4

szt 10

21 Taśma klejąca przeźroczysta 18 mm szt 20

22 Taśma pakowa szara 48mm szt 100

23 Taśma szara duct silver tape 48 mm szt 50

24
Taśma dwustronna piankowa biała; długość: 5m
szerokość: 20mm
grubość: 1,5mm

szt 20

25 Teczka A4 z gumką kolorowa szt 10

26 Temperówka - mała, metalowa, do ołówków standardowego 
rozmiaru

szt 10

27 Wkłady do nożyka Stanley 99E - kształt trapezu szt 10

28 Wkłady do nożyka JOBIextra X9103 szt 10

29 Wkłady do nożyka do tapet 2,5 cm szt 10

30 Wkłady do nożyka do tapet 1,75 cm szt 10

31 Wkłady do nożyka do tapet 0,95 cm szt 10

1
Bawełniana torba na zakupy z "długimi Uszami" o wymiarach 42 x 
38 x 0,2 cm , z nadrukowanym logo Stacji (wzór i kolor do 
uzgodnienia z zamawiającym)

szt 100

51 2 3 4

Materiały biurowe

Materiały promocyjne
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2

Ceramiczny kubek o pojemności 300ml , Wymiary:Ø 80 x 95 mm, 
kolor zewnętrzny Biały, kolor wewnątrz kubka czarny z 
nadrukowanym logo Stacji na zewnętrznej ściance (logo koloru - 
czarnego)

szt 100

3 Czapeczka sportowa z logo stacji (wzór i kolor do uzgodnienia z 
zamawiającym)

szt 100

4 Kubek z uchwytem emaliowany z logo stacji szt 100

5 Magnesy na lodówkę z logo Stacji, okrągły, średnica 6 cm szt 100

6 Naklejki z logo stacji/wyprawy szt 100

7 Naszywki z logo stacji/wyprawy biało-błękitne szt 100

8 Naszywki z logo stacji/wyprawy cz-b szt 600

9 Pen-drive  z logo stacji (wzór i kolor do uzgodnienia z 
zamawiającym)

szt 0

10 Pocztówki z nadrukowanym Logo Stacji (wzór i kolor do 
uzgodnienia z zamawiającym)

szt 0

11 Smycz reklamowa z logo stacji (wzór i kolor do uzgodnienia z 
zamawiającym)

szt 0

12 T-shirt z logo stacji (wzór i kolor do uzgodnienia z zamawiającym) szt 150
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