
ART. BIUROWE ILOŚĆ cena netto VAT 23% cena brutto
album ofertowy 20k nieb. 5szt

bateria AAA micro /10szt 5op

bateria AA mignon /10szt 7op

cienkopis pentel BK77 niebieski 40szt

cirnkopisy kolorowe mix 6szt 2op

długopis niebieski/czarny q-connect 0,4 80szt

długopis żelowy PILOT niebieski 20szt

druki - polecenie wyjazdu służbowego 2szt 

dziennik kores.A4 300k.barbara 7szt

dziurkacz /od 30kartek 4szt

ewidencja wyjść w godz służbowych 6szt

folia do laminacji dokumentów A4 10op

gumki recepturki 500szt 3paczki

gumka do ścierania średnia 10szt

identyfikator do kluczy /100szt 10paczek 

karteczki samoprzylepne 38x51 30szt

karteczki samoprzylepne 76x76 30szt

karteczki indeksujące kolorowe 20szt

kalendarz stojący 30szt

kalkulator 5szt

klej amos w sztyfcie 15g 30szt

klipy 19mm (12szt w opakowaniu) 4op

klipy 25mm (12szt w opakowaniu ) 4op

klipy 32mm  (12szt w opakowaniu) 4op

koperta C4 biała poszerzana /50szt 2op

koperta C4 HK biała /50szt 3op

koperta C5 HK biała /50szt 20op

koperta C6 SK biała /100szt 3op

koperta DL SK biała okno prawe /1000szt 10op

koperta DL SK biała /1000szt 6op

korektor kieszonkowy myszka 5szt

korektor w pisaku 5szt

koszulki zwykłe A4 /100szt 25op

koszulka poszerzana A4/10szt 10op

linijka 30cm 3szt

marker perman. 10szt

nożyczki 5szt

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH         



ołówek z gumką BIC 20szt

ołówek Noris HB 2 10szt

przekładki ksrt. 1/3 A4 mix kolorów 15szt

pinezki /50szt 30op

podkładka klips z okładką A4 2szt

pojemnik na dokumenty plastikowe (korytko)A4 4szt

rozszywacz 5szt

segregator 55 mm A4 100szt

segregator 75 mm A4 150szt

skoroszyt pcv A4 miękki 350szt

skoroszyt z oczkami karton zwykły A4 350szt

skoroszyt z listwą zawieszany karton zwtkły A4 100szt 

skoroszyt karton zwykły A4 30szt

spinacz biurowy 28mm 65szt

spinacz biurowy 50mm 15szt

temperówka z pojemnikiem 5szt

teczka do podpisu z przegrodami 10k. 1szt

teczka do podpisu z przegrodami 20k. 1szt

teczka akt osobistych 20mm 20szt

teczka na gumkę kolorowe 20szt

teczka na gumkę kolorowa poszerzana 5szt

teczka papierowa wiązana 20szt

podkładka na dokumenty z klipsem 5szt

 taśma klejona 18x10 10szt

 taśma klejona 24x20 60szt

tusz bezolejowy czarny noris 2szt

tusz bezolejowy czerwony noris 2szt

tusz bezolejowy niebieski noris 2szt

wkład do długopisu PENTEL BKL77 niebieski 45szt

wkład do długopisu żelowego bl-g2 czerwony 10szt

wkład do długopisu żelowego bl-g2 niebieski , czarny 24szt

 zszywacz 5szt

zszywki 24/6 1000sz 150szt

zakreślacz pojedyncze 20szt

zeszyt A5 60k 7szt

zeszyt A4 60k 3szt


