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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
dla zapytania ofertowego 

 
 

I. Zakup i dostawa materiałów plastycznych oraz biurowych 

LP NAZWA / PARAMETRY 
JEDN. 
MIARY 

ILOŚĆ 

1 Toner do drukarki BROTHER MFC-L8690CDW sztuka 2 

2 Tusz do drukarki CANON MG5750 sztuka 2 

3 

Folia do laminowania A3 

Folia ma sztywną fakturę i właściwości antystatyczne. Może być wykorzystany do oprawiana 
zdjęć, pocztówek, wizytówek, certyfikatów i innych pamiątek o dużej wartości. Zestaw zawiera 
100 szt. Grubość: 80 mic. 

zestaw 2 

4 

Folia do laminowania A4 

Folia ma sztywną fakturę i właściwości antystatyczne. Może być wykorzystany do oprawiana 
zdjęć, pocztówek, wizytówek, certyfikatów i innych pamiątek o dużej wartości. Zestaw zawiera 
100 szt. Grubość: 80 mic. 

zestaw 4 

5 

Koszulki krystaliczne A4 

Wytrzymałe koszulki wyprodukowane z folii o wysokiej przejrzystości. Koszulki posiadają z 
jednej strony wzmocnioną perforację, dzięki której mogą zostać wpięte np. do 
segregatora. Otwierana od góry. Ilość w zestawie: 100 szt. 

zestaw 5 

6 
Teczki papierowe A4 

Teczka formatu A4 z gumką, lakierowana, gramatura 350g/m2, różne kolory 
sztuka 50 



 

 

7 

Skoroszyty A4 (różne kolory) 

Wykonany z PVC o grubości 150 um (przód) oraz 160 um (tył), pojemność 2 cm (ok.200 
kartek), dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, dziurkowanie: 11, wewnątrz skoroszytu 
znajdują się wąsy do wpięcia dokumentów, wymiary: 235x310 mm. 

sztuka 50 

8 

Farby tempera (różne kolory – zestaw zawiera co najmniej 20 kolorów) 

Farby plakatowe wodne, kryjące o czystych i intensywnych barwach, nadają się do malowania 
na podłożach: papier, karton, drewno, ceramika, kamień. Wymalowane powierzchnie po 
wyschnięciu powinny być matowe o intensywnych barwach, odporne na działanie światła i 
ścieranie.  

zestaw 4 

9 

Ołówki  

Ołówek z gumką zdobiony kolorową grafiką. Wykonany z trwałego drewna, zapewnia komfort 
rysowania i pisania. Ołówek nie łamie się podczas strugania, a gumka nie brudzi. Produkt 
przeznaczony dla dzieci w wieku: 3+.  

sztuka 50 

10 

Flamastry (różne kolory - 6 kolorów) 

Przeznaczone są do pisania i rysowania na papierze. Zawierają atrament na bazie wody, 
nietoksyczne, wentylowana skuwka, wykonane z tworzywa zatrzymującego wilgoć dzięki 
czemu mają długi okres trwałości. 

zestaw 25 

11 

Klej w sztyfcie  

Bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący. Nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników. 
Przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin. Gramatura co najmniej 8g. 
 

sztuka 50 

12 

Klej magik w tubce  

Klej w tubce do zastosowania w domach, biurach, intorligatorniach szkolnych, pracowniach 
artystyczno-plastycznych, szkołach, przedszkolach. Tuba 45 g.  
 

sztuka 50 

13 
Papier do drukarek (zestaw = 5 ryz) 

Biały papier do drukarki, do ksero, pisania, rysowania, prac plastycznych oraz różnorakich 
zestaw 10 



 

3 
 

zastosowań biurowych. Gramatura 80g, format A4, 500 szt = 1 ryza 

14 

Blok techniczny  

Blok idealny do szkiców, rysunków i figur przestrzennych z kolorowymi kartkami papier, 
odporny na wielokrotne ścieranie gumką. 

sztuka 50 

15 

Mix kolorów – papier A4  

Papier ksero w mixie żywych kolorów. Do codziennej korespondencji, tworzenia atrakcyjnych 
zaproszeń, drukowania dokumentów. Gramatura: 80g. W zestawie 500 szt.  

zestaw 10 

16 
Druciki kreatywne (różne kolory) 
 
Ilość w opakowaniu: co najmniej 300 szt. (30 szt. z jednego koloru) 

zestaw 25 

17 
Pompony mix duży  

Wielokolorowe w zestawie co najmniej 10 szt. wymiar co najmniej 40 mm 
zestaw 6 

18 

Oczka ruchome (zestaw składa się z co najmniej 70 szt. oczek) 

Samoprzylepne ruchome oczka nadają się do wszelkiego rodzaju dziecięcej aktywności 
twórczej. Można je wykorzystać cardmakingu, scrapbookingu oraz wielu innych technikach 
kreatywnych. 

zestaw 25 

19 

Spinacze drewniane  

Komplet kolorowych drewnianych spinaczy, które mogą być wykorzystywane przez dzieci na 
wiele sposobów zarówno w zabawie jak i przy tworzeniu dekoracji. Zestaw składa się z co 
najmniej 40 klamerek w co najmniej 6 kolorach 

zestaw 4 

20 

Kredki – zestaw stolikowy 24 kolory 

Zestaw kredek ołówkowych z wbudowanym systemem ABS, który chroni grafit przed 
złamaniem. Zestaw powinien składać się z 24 kredek o intensywnych kolorach. 

sztuka 25 



 

 

21 

Plastelina (komplet – 12 różne kolory) 

Plastelina do tworzenia modeli, trójwymiarowych postaci, wyciskania i wykrawania wzorów za 
pomocą foremek, tworzenia malowideł poprzez rozcieranie oraz do ćwiczeń o charakterze 
terapeutycznym. Powinna mieć delikatną strukturę, lekko się rozprowadzać, jednocześnie nie 
klejąc się do rąk. Może być wielokrotnie stosowana.  

sztuka 25 

22 

Nożyczki zaokrąglone (długość nie mniej niż 10 cm) 

Nożyczki szkolne dla dzieci z uchwytem. Posiadają bezpieczne, zaokrąglone ostrza ze stali 
nierdzewnej idealne do cięcia papieru, tektury, bibuły i materiału. Nożyczki powinny posiadać 
ergonomiczną i wygodną rączkę zapewniającą wyjątkowy komfort użytkowania. Nożyczki 
powinny być dla dzieci prawo, jak i leworęcznych. 

sztuka 25 

23 

Koraliki do nawlekania duże 

Zestaw drewnianych koralików zawierający co najmniej 600 drewnianych koralików w różnych 
rozmiarach, kształtach, i kolorach. Ponadto w zestawie powinny znajdować się sznureczki w 
różnych kolorach. Zestaw powinien być zapakowany w praktyczny pojemnik z podziałką na 
koraliki.  
Całość wykonana z drewna i pomalowana nietoksycznymi farbami o stonowanych barwach. 
 

zestaw 25 

24 

Koperty B5 (wymiary: 176x250) 

Koperty biurowe w standardowym rozmiarze. Idealne do korespondencji. Posiadają poddruk i 
pasek samoprzylepny. Koperty powinny nadawać się do zadrukowania wieloma technikami.  

sztuka 100 

 


