
 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru na 
potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz” wg poniższego 
zestawienia: 
 

 
 
 

L.p 
 
 
 

Nazwa i właściwości asortymentu Ilość 

I II III 

1. 
Koszulki krystaliczne formatu A4, grubości min 50 mic, 
kolor przezroczysty, rodzaj powierzchni krystaliczny po 
100 sztuk w opakowaniu 

35 op. 

2. 
Segregator z mechanizmem dźwigniowym formatu A4 o 
grubości grzbietu min 75 mm, okładki wykonane ze 
sztywnej tektury – mix kolorów 

130 szt. 

3. 
Segregator z mechanizmem dźwigniowym formatu A4 o 
grubości grzbietu max 50 mm, okładki wykonane ze 
sztywnej tektury – mix kolorów 

60 szt. 

4. 
Koperta standardowa koloru białego o formacie C6, 
samoklejąca 1000 sztuk w opakowaniu. 

1 op. 

5. 
Koperta standardowa koloru białego o formacie C5, 
samoklejąca 500 sztuk w opakowaniu. 

2 op. 

6. 
Koperta standardowa koloru białego o formacie C4, 
samoklejąca 250 sztuk w opakowaniu 

2 op. 

7. 
Spinacze biurowe powlekane, okrągłe, rozmiar min 28 
mm po 100 sztuk w opakowaniu mix kolorów   

20 op. 

8. 
Spinacze biurowe metalowe, okrągłe, rozmiar min 28 mm 
po 100 sztuk w opakowaniu srebrne 

15 op. 

9. 
Teczka kartonowa lakierowana z gumką, formatu A4, mix 
kolorów, szerokość grzbietu max 4 mm  

80 szt. 

10. Taśma klejąca z podajnikiem 19mm/7,5m 35 szt. 

11. 
Wkłady do pióra kulkowego Pentel BL-77, 0.7 mm, 
grubość linii pisania 0,35 mm, niebieskie 

5 szt. 



12. 
Pudło archiwizacyjne małe o wymiarach min 
100x350x250 mm 

15 szt. 

13. Zeszyt w kratkę A5, twarda oprawa, 96 kartek 6 szt. 

14. Zeszyt w kratkę A4, twarda oprawa, 96 kartek 6 szt. 

15. Zszywacz do 50 kartek, rozmiar zszywek 24/6 i 26/6 8 szt. 

16. Rozszywacz  7 szt. 

17. 
Zszywki 24/6 z twardego materiału pozwalający zszyć plik 
30 kartkowy, w opakowaniu - 1000 sztuk  

10 op. 

18. 
Księga kancelaryjna, A4, twarda sztywna oprawa, 96 
kartek 

3 szt. 

19. 
Segregator z mechanizmem dźwigniowym formatu A5 o 
grubości grzbietu min 75 mm, okładki wykonane ze 
sztywnej tektury – mix kolorów 

4 szt. 

20. 
Klipy do dokumentów, rozmiar 50 mm, min. 12 sztuk w 
opakowaniu 

4 op. 

21. 
Klipy do dokumentów 25 mm, min. 12 sztuk w 
opakowaniu 

5 op. 

22. 
Zakładki samoprzylepne, indeksujące, 15x50mm, 4x50 
sztuk, mix kolorów 

8 op. 

23. 
Notes samoprzylepny 76x76mm, min 400 karteczek, mix 
kolorów 

15 szt. 

24. 
Dziurkacz do 40 kartek czarny metalowy z ogranicznikiem 
formatu 

7 szt. 

25. 
Notes samoprzylepny, harmonijkowy, max 76 x76mm, 
100 karteczek, żółty 

5 szt. 



26. 
Zakładki samoprzylepne (foliowe) transparentne 
indeksujące, 45x12mm, 5x25 sztuk w opakowaniu, mix 
kolorów 

10 szt. 

27. 
Kostka do notowania nieklejona 85x85mm min 500 
kartek 

20 szt. 

28. Ołówek HB z gumką, 10 szt. 

29. Nożyczki biurowe, długość min 15 cm max 22 cm 5 szt. 

30. 
Folia do laminacji, antystatyczna formatu A4 o grubości 
2x100 mic, 100 sztuk w opakowaniu 

6 op. 

31. 
Folia do laminacji, antystatyczna formatu A3 o grubości 
2x100 mic, 100 sztuk w opakowaniu 

5 op. 

32. Klips archiwizacyjny, 105mm, 50 sztuk, biały 1 op. 

33. 
Marker permanentny, końcówka okrągła, min 1.5 mm, 
czarny 

25 szt. 

34. 
Marker do płyt CD i DVD, końcówka okrągła, 0.7 mm, 
czarny 

1 szt. 

35. 
Przekładki kartonowe do segregatora A4-10, 100 w 
opakowaniu, mix kolorów 

5 op. 

36. 
Plastikowe Identyfikatory do kluczy z okienkiem, 100 szt. 
w opakowaniu, mix kolorów 

1 op. 

37. 
Holder do identyfikatorów z taśmą niebieską, wymiar 
wewnętrzny 90x56 mm, opakowanie 50 szt. 
przezroczysty 

2 op. 

38. Notes samoprzylepny, 38x51mm, 3x100 karteczek, żółty 20 op. 

http://www.ofix.pl/klipy,klips_archiwizacyjny_argo_105mm_50_sztuk_bialy.html


39. 
Skoroszyt z oczkami, grubość folii 150 mic do 200 kartek, 
A4, plastikowy, mix kolorów 

100 szt. 

40. 
Pinezki do tablic korkowych, 100 sztuk w opakowaniu, 
mix kolorów. 

3 op. 

41. 
Kalkulator biurowy, 12 cyfr, klawisz wycofywania, klawisz 
dwóch zer 

6 szt. 

42. Klej w sztyfcie, min 20 g 5 szt. 

43. 
Podkład do pisania A4 z klipsem, rodzaj tworzywa 
tektura/PCV, niebieski 

5 szt. 

44. Rolki termiczne 57mm/30mm 10 sztuk w opakowaniu 100 op. 

45. Rolki termiczne 57mm/20mm 10 sztuk w opakowaniu  50 op. 

46. 
Długopisy niebieskie cienko piszący kulkowy, gumowy 
uchwyt. 

80 szt. 

47. Długopisy żelowe cienko piszący grubość 0,3mm 30 szt. 

48. Długopisy automatyczne cienko piszący, kulkowy 30 szt. 

49. Długopisy automatyczne żelowe cienko piszący 30 szt. 

50. 
Okładki do bindowania A4, 150 µm, 100 sztuk, 
przezroczysty  

2 op. 

51. 
Okładki do bindowania, A4, 250g/m2, skóropodobne, 100 
sztuk, granatowy 

2 op. 

52.  Grzbiety do bindowania, plastik, 10mm, 100 sztuk, czarny 1 op. 



53. Grzbiety do bindowania, plastik, 14mm, 100 sztuk, czarny 1 op. 

54. Korektor w taśmie, 4.2mmx8.5m 8 szt. 

55. 
Zakreślacze, ścięte, 5mm, 4 sztuki,  
mix koloró1)w 

5 op. 

56. 
Naboje do pióra wiecznego Parker, długie, 5 sztuk, 
granatowy 

 1 op. 

57. 
Naboje do piór Waterman, Standard, długie, 8 sztuk, 
niebieski 

2 op. 

58. Atrament do pióra wietrznego ciemny granat  2 szt. 

59. Temperówka z pojemnikiem, plastik, 1 otwór 4 szt. 

60. Taśma klejąca dwustronna z podajnikiem 19mm/7,5m 5 szt. 

61. 
Ołówek automatyczny – sprężynujący grafit, chowana 
metalowa końcówka, metalowy przycisk i klips z gumką, 
grafit 0,5 mm, miękka gumowana obsada 

8 szt. 

62. 
Grafity do ołówka automatycznego, 0.5 mm, HB, 12 
grafitów w opakowaniu 

2 op. 

63. 
Zestaw kolorowych cienkopisów o grubości końcówki 0,4 
mm, mix. Min 5 kolorów  

3 op. 

64. Gumka ołówkowa, biała 43 x 17,4 x 11,7  5 szt. 

65. 
Koperty ozdobne C6 120g/m2 kremowe, pakowane po 10 
sztuk  

5 op. 



66. 
Koperty ozdobne DL 120g/m2 kremowe, pakowane po 10 
sztuk  

5 op. 

67.  Taśma dwustronna wzmocniona 50mm x 25m  10 szt. 

68.  Podkład do pisania z okładką A4 kolor czarny  3 szt. 

69. Woreczki strunowe 160x250mm, 100 sztuk, bezbarwne   2 op. 

70. Zszywki 23/15XL, 100 sztuk, srebrne  5 op. 

71.  Zszywki No. 10, 1000 sztuk, srebrne   4 op.  

72. Papier satynowany, A3, 200g/m2, 250 arkuszy 3 ryzy  

73. Papier satynowany, A4, 200g/m2, 250 arkuszy 6 ryz 

74. 
Papier kserograficzny formatu A4, kolor biały, ryza – 500 
arkuszy 

170 ryz 

 
Papier biały odpowiedni dla wszystkich urządzeń biurowych, takich jak: kserokopiarki, drukarki 
laserowe i atramentowe, do wydruków czaro-białych, kolorowych kopiowania i druku dwustronnego. 
 
Ofertowany papier kserograficzny powinien posiadać parametry techniczne nie gorsze od poniżej 
podanych: 

L.p. Parametr Jednostka Wartość 

1. Gramatura wg normy PN-EN ISO 536:2012 g/m2 min. 80g 

2. Białość wg normy PN-ISO 11475:2002 CIE min. 169 

3. Nieprzezroczystość wg normy ISO 2471:2008 % min. 90 

4 Szorstkość wg normy ISO 9791-2:2013 
Bendtsen method 

ml/min max. 180 

 
Pozostałe wymagania: 
 

 Dostawy towaru będą odbywać się partiami, których wielkość i zakres rzeczowy będą 
każdorazowo określane przez Zamawiającego przy składanym zamówieniu. 

 Dostawa towaru do Zamawiającego odbędzie się transportem i na koszt Wykonawcy. 

 Termin dostawy: do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą e-mailową 
na adres e-mail wskazany we wzorze umowy.  

 



 
 

 


