
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych 

Artykuły papiernicze 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie (46-100 Namysłów, ul. Łączańska 21 ) Gmina Namysłów  
Ilość 
sztuk 

Komplet materiałów szkolnych i biurowych - komplet składający się z: Plastelina (12 kolorów) - 4 szt.; Teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4, ok. 50 arkuszy - 4 kompl.; Elastyczne 
kolorowe gumki recepturki o różnych średnicach, opakowanie: min. 50 g - 4 kompl.; Taśma klejąca wąska i szeroka i dwustronna - 4 szt.; Pinezki, szpilki z kolorowym łebkiem. Pinezki kolorowe, galwanizowane, 
pokryte lakierem opakowanie min. 50 sztuk. - 4 op.; Kalka ok. 30 arkuszy A1; Spinacze o długości ok. 30 mm i 50 mm.- 4 op.; Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 
60 szt. - 4 op. 

1 

Komplet materiałów dydaktycznych - komplet materiałów dydaktycznych:   Papier ksero A4 ryza 500 sztuk - 2 szt.; Mazaki artystyczne 5 kolorów - 5 op.; szary papier - 5 op.; Długopis - 20 szt.; zeszyt - 20 szt. 
segregatory - 20 szt. 

4 

Szkoła Podstawowa w Kamiennej (46-100 Namysłów, Kamienna 26) Gmina Namysłów  
Ilość 
sztuk 

Zestaw piśmienniczo biurowy - zestaw piśmienniczo - biurowy zawierający nie mniej niż: segregator A4 75mm-1 szt., segregator A4 50 mm-1 szt., skoroszyt plastikowy A4 wpinany-10 szt., koszulki na dokumenty 
A4-100 szt., nożyczki 20 cm-1 szt., ołówek z gumką HB-2 szt., gumka (średnia) -1 szt., długopis 4 kolory po 1 szt., papier ksero A4 biały 80 g-2 szt.,, taśma dwustronna 50mmx25m - 1szt., taśma klejąca biurowa 
przeźroczysta 12mmx30m - 10 szt., taśma szara 48mmx50m - 1szt., klej magic - 1szt.,, marker do tablic sucho ścieralnych 4 kolory po 1 szt., marker permanentny 4 kolory po 1 szt., koperta C4 rozszerzana biala-
10szt., koperta C6 biała-50szt., folia do laminowania A4-20szt., folia do laminowania A3-10szt., kreda szkolna biała 50szt.x2op., kreda szkolna kolorowa-1op.,płyty CD-10szt., zszywki 24x6-3op., pinezki do talic 
korkowych-100szt., pinezki srebrne -2op.,szpilki 28mm-1op.,spinacz okrągły 28mm-3op., spinacz okrągły 50mm-1op.,kołonotatnik-1szt.,papier pakowy brązowy-0,5kg, bloczek samoprzylepny 7 kolorów neon-
2op., karteczki samoprzylepne żółte 450szt-1op., masa mocująca -1szt. 

16 

Tusz do drukarki HP- tusz do drukarki HP, kolor czarny. 8 

Toner do kserokopiarki  Konica Minolta 163 - oryginalny Toner do Minolta Bizhub 162, 210, 163, 211, 162.   Kolor: Czarny (Black). Wydajność: 11.000 stron A4 przy 5% pokrycia strony. Ilość w opakowaniu: 2 
szt. (2x11.000 str)  

1 

Toner do kserokopiarki  Konica Minolta 162 - oryginalny Toner do Minolta Bizhub 162, 210, 163, 211, 162.   Kolor: Czarny (Black). Wydajność: 11.000 stron A4 przy 5% pokrycia strony. Ilość w opakowaniu: 2 
szt. (2x11.000 str)  

2 

Papier ksero A4 - papier do wszelkiego typu zastosowań biurowych o podwyższonej białości polecany zarówno w biurze jak i w domu. Uniwersalny 500 sztuk w ryzie. Format: A4 Gramatura: 80 g/m2. Białość: 
CIE 153 

30 

Zestaw dla ucznia do uczestnictwa w zajęciach - komplet zawierający: teczka A4 z gumką -1szt., teczka A4 z zawieszką-1szt., koszulki A4 na dokumenty - 10szt., ołówek HB-2szt., gumka do mazania (średnia)  -
1szt., długopis automatyczny, kolor niebieski -1szt., 

10 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ligocie Książęcej (46-100 Namysłów, Ligota Książęca 87B) Gmina Namysłów  
Ilość 
sztuk 

Komplet materiałów szkolnych i biurowych - komplet składający się z: Plastelina (12 kolorów) - 5 szt.; Teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4, ok. 50 arkuszy - 5 kompl.; Elastyczne 
kolorowe gumki recepturki o różnych średnicach, opakowanie: min. 50 g - 5 kompl.; Taśma klejąca wąska i szeroka i dwustronna - 5 szt.; Pinezki, szpilki z kolorowym łebkiem. Pinezki kolorowe, galwanizowane, 
pokryte lakierem opakowanie min. 50 sztuk. - 5 op.; Kalka ok. 30 arkuszy A1; Spinacze o długości ok. 30 mm i 50 mm.- 5 op.; Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 
60 szt. -5 op. 

1 

Papier ksero A4 -  papier do wszelkiego typu zastosowań biurowych o podwyższonej białości. Polecany zarówno w biurze jak i w domu. Uniwersalny, 500 sztuk w ryzie, format: A4, gramatura: 80 g/m2,  białość: 
CIE 153 

25 

Toner do kserokopiarki czarny - toner do kserokopiarki czarny. 4 

Toner do drukarki kolorowy (4 kolory)t - toner do drukarki w 4 kolorach. 2 

Zestaw dla ucznia do uczestnictwa w zajęciach - komplet zawierający: teczka A4 z gumką - 25 szt., teczka A4 z zawieszką- 25 szt., koszulki A4 na dokumenty - 100 szt., ołówek HB- 25 szt., gumka do mazania 
(średnia)  -25szt., długopis automatyczny, kolor niebieski -25 szt. 

1 

Zespół  Gimnazjalno-Szkolny  w Domaszowicach (46- 146 Domaszowice, ul. Kolejowa 3) Gmina Domaszowice 
Ilość 
sztuk 

Komplet materiałów dydaktycznych - komplet materiałów dydaktycznych:   Papier ksero A4 ryza 500 sztuk - 2 szt.; Mazaki artystyczne 5 kolorów - 5 op.; szary papier - 5 op.; Długopis - 20 szt.; zeszyt - 20 szt. 
segregatory - 20 szt. 

9 

Zestaw dla ucznia do uczestnictwa w zajęciach – komplet zawierający: teczka A4 z gumką -1szt., teczka A4 z zawieszką-1szt., koszulki A4 na dokumenty - 10szt., ołówek HB-2szt., gumka do mazania (średnia)  -
1szt., długopis automatyczny, kolor niebieski -1szt., segregator A4 - 1 szt; zeszyt A5 - 2 szt; papier ksero A4 - 1 ryza. 

7 

Komplet materiałów dydaktycznych - komplet materiałów dydaktycznych:   Papier ksero A4 ryza 500 sztuk - 2 szt.; Mazaki artystyczne 5 kolorów - 5 op.; szary papier - 5 op.; Długopis - 20 szt.; zeszyt - 20 szt. 
segregatory - 20 szt. 

3 

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach (46-112 Bąkowice, ul. Szkolna 6) Gmina Świerczów  
Ilość 
sztuk 



Komplet materiałów dydaktycznych - komplet materiałów dydaktycznych:  Papier ksero A4 ryza 500 sztuk - 2 szt.; Mazaki artystyczne 5 kolorów - 5 op.; szary papier - 5 op.; Długopis - 20 szt.; zeszyt - 20 szt. 
segregatory - 20 szt. 

5 

Zestaw piśmienniczo biurowy  -  zestaw piśmienniczo - biurowy zawierający nie mniej niż: segregator A4 75mm-1 szt., segregator A4 50 mm-1 szt., skoroszyt plastikowy A4 wpinany-10 szt., koszulki na dokumenty 
A4-100 szt., nożyczki 20 cm-1 szt., ołówek z gumką HB-2 szt., gumka (średnia) -1 szt., długopis 4 kolory po 1 szt., papier ksero A4 biały 80 g-2 szt.,, taśma dwustronna 50mmx25m - 1szt., taśma klejąca biurowa 
przeźroczysta 12mmx30m - 10 szt., taśma szara 48mmx50m - 1szt., klej magic - 1szt.,, marker do tablic sucho ścieralnych 4 kolory po 1 szt., marker permanentny 4 kolory po 1 szt., koperta C4 rozszerzana biala-
10szt., koperta C6 biała-50szt., folia do laminowania A4-20szt., folia do laminowania A3-10szt., kreda szkolna biała 50szt.x2op., kreda szkolna kolorowa-1op.,płyty CD-10szt., zszywki 24x6-3op., pinezki do talic 
korkowych-100szt., pinezki srebrne -2op.,szpilki 28mm-1op.,spinacz okrągły 28mm-3op., spinacz okrągły 50mm-1op.,kołonotatnik-1szt.,papier pakowy brązowy-0,5kg, bloczek samoprzylepny 7 kolorów neon-
2op., karteczki samoprzylepne żółte 450szt-1op., masa mocująca -1szt. 

26 

Zestaw dla ucznia do uczestnictwa w zajęciach -komplet zawierający: teczka A4 z gumką -1szt., teczka A4 z zawieszką-1szt., koszulki A4 na dokumenty - 10szt., ołówek HB-2szt., gumka do mazania (średnia)  -
1szt., długopis automatyczny, kolor niebieski -1szt., 

159 

Taśma klejąca 18 mm - taśma klejąca 18 mm. Idealnie przezroczysta taśma klejąca, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym.  10 

Spinacz okrągły 28mm - spinacze okrągłe galwanizowane, posiadają wygięte noski. Długość 28mm. Pakowane po 100szt. w pudełku.  10 

Klips biurowy 15mm - klips biurowy o parametrach: 15mm potrójny proces galwanizacji kolor: czarny pakowane po 12 sztuk w pudełku  10 

Klips biurowy 19mm - klips biurowy o parametrach: 19mm potrójny proces galwanizacji kolor: czarny pakowane po 12 sztuk w pudełku  10 

Szpilki - szpilki uniwersalne srebrne, niklowane długość 28mm pakowane w pudełko o wadze 50 gram  10 

Spinacz okrągły 50mm - spinacz biurowy okrągły opakowanie zawiera 100 sztuk rozmiar: 50mm 10 

Klips biurowy 25mm - klips biurowy o wymiarach: 25 mm wysoka trwałość potrójny proces galwanizacji kolor: czarny opakowanie zawiera 12 sztuk  10 

Klips biurowy 32mm - metalowe klipsy do papieru 32mm. Opakowanie: 12 szt. 10 

Taśma klejąca 50 mm - taśma klejąca 50 mm 10 

Pinezki do tablicy korkowej - pinezki tablicowe - kolorowe plastikowe łebki, do tablic korkowych, pakowane po 100 sztuk, w poręcznym plastikowym opakowaniu.  10 

Plastelina 12 kolorów - opakowania z korową plastelin 15 

Magnesy do tablicy - kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt.  3 

Klips biurowy 41mm - klips biurowy 41mm.  Opakowanie 12 sztuk. 10 

Folia A4 typu ofertówka - teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4, ok. 50 arkuszy  5 

Klips biurowy 50mm - spinacz biurowy okrągły opakowanie zawiera 100 sztuk rozmiar: 50mm 10 

Taśma dwustronna - taśma dwustronnie klejąca,  polipropylen, 38mm x 10m 10 

Kalka - kalka kreślarska rozmiar: A1. 30 

kolorowe magnesy 6 szt. - kolorowe magnesy średnica:  20mm ilość magnesów w opakowaniu 6 sztuk  12 

Toner do drukarki OKI B 411 -  kaseta z czarnym tonerem o wydajności 3000 stron do serii B411 / B431 / MB461 / MB471 / MB491  1 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (46-112 Świerczów, ul. Parkowa) Gmina Świerczów 
Ilość 
sztuk 

Kolorowe magnesy 6 szt. - kolorowe magnesy 6 szt. o średnicy 4 cm 4 

 


