
Załącznik 2. 

Świetlice Podwórkowe: Szacowanie zapotrzebowania – Materiały papiernicze, techniczne, sanitarne 

 

Lp. 
Pozycja Jednostka miary 

Rząd wielkości 
zamówienia 

Uwagi 

1. Bloki / kartony / bristol   

1.1. blok rysunkowy A4 szt. 600 format A4 

1.2.  blok rysunkowy A3 szt. 600 format A3 

1.3. blok techniczny A4 szt. 600 format A4 

1.4. blok techniczny A3 szt. 300 format A3 

1.5. blok techniczny A4 kolorowy szt. 800 kolorowy, format A4 

1.6. blok papieru metalizowanego A4 szt. 120 metalizowany, format A4 

1.7. karton 240g ciemno zielony (220x307) arkusze 1000 karton 240g ciemno zielony (220x307) 

1.8.  karton 240g  jasno brązowy (220x307) arkusze 1000 karton 240g  jasno brązowy (220x307) 

1.9. karton 240g  ciemno niebieski (220x307) arkusze 1000 karton 240g  ciemno niebieski (220x307) 

1.10. karton 240g ciemno czerwony (220x307) arkusze 1000 karton 240g ciemno czerwony (220x307) 

1.11. karton 240g biały (220x307) arkusze 1000 karton 240g biały (220x307) 

1.12. karton 240g  ciemno zielony (307x430) arkusze 2000 karton 240g  ciemno zielony (307x430) 

1.13. karton 240g  jasno brązowy (307x430) arkusze 1000 karton 240g  jasno brązowy (307x430) 

1.14. karton 240g biały (307x430) arkusze 1000 karton 240g biały (307x430) 

1.15. bristol kolorowy (komplety rożnokolorowe) ryza 150 70x100cm - ryza 25 arkuszy różnokolorowych 

1.16. bristol biały ryza 150 70x100cm - ryza 25 arkuszy 

1.17. papier pakowy (szary) arkusze 1010 minimum 1050 mm x 1300 mm 

1.18. papier pakowy (szary) rolka 150 minimum 100 cm x 50 m, 90-100 g 

2. Papier /kalki   

2.1. papier ksero biały A4 ryzy 2000 format A4 



2.2. papier ksero kolorowy A4 ryzy 600 format A4, różnokolorowy 

2.3. papier ksero A4 biały 160g ryza 150 format A4, gramatura 160 

2.4. papier samoprzylepny zestaw/opakowanie 15 
w opakowaniu min. 50 sztuk, format A4, biały, 
matowy, pakowany po 50 szt. 

2.5. kalki biurowe zestaw/opakowanie 150 format A5, pakowany po 50 szt. 

2.6. papier ozdobny szt 1000 format A4, różne wzory, do ustalenia 

3. Zeszyty / skoroszyty / dodatki   

3.1. zeszyt A5  szt. 660 format A5, w kratkę, 60 kartkowe 

3.2. notatniki biurowe B5 szt. 200 format B5 

4. Teczki   

4.1. teczki z gumką szt. 1000 format A4, róznokolorowe 

4.2. teczki wiązane szt. 1000 format A4, róznokolorowe 

5. Segregatory   

5.1. segregator A4 szt. 600 format A4 

5.2. segregator A5 szt. 100 format A5 

5.3. skoroszyty plastikowe szt. 730 wpinane 

5.4. wąsy do skoroszytów opakowanie 50 wpinane, po 25 szt. 

6. Koszulki   

6.1. koszulki A4 zestaw/opakowanie 2000 format A4 

6.2. koszulki A5 zestaw/opakowanie 500 format A5 

7. Koperty   

7.1. koperty małe zestaw/opakowanie 300 format C6 

7.2. koperty A4 zestaw/opakowanie 700 format C4 

7.3. koperty B5 zestaw/opakowanie 500 format B5, białe 

8. Długopisy / ołówki / dodatki   

8.1. długopisy czarne zestaw/opakowanie 600 opakowania (po 10 sztuk) czarne 

8.2. długopisy niebieskie zestaw/opakowanie 600 opakowania (po 10 sztuk) niebieskie 

8.3. długopisy czerwone zestaw/opakowanie 600 opakowania (po 10 sztuk) czerwone 

8.4. długopisy różnokolorowe zestaw/opakowanie 300 opakowania (po 10 sztuk) różnokolorowe 



8.5. ołówki zestaw/opakowanie 600 opakowania (po 10 sztuk)  

8.6. korektor szt. 150 w płynie (np. w długopisie, lub pędzelkowe) 

8.7. gumki do mazania szt. 600 ołówkowe 

9. Pisaki / markery /dodatki   

9.1. pisaki różnokolorowe zestaw/opakowanie 840 w opakowaniu minimum 12 kolorów 

9.2. markery kolorowe permanentne zestaw/opakowanie 350 
 w opakowaniu czarny, czerwony, niebieski, zielony - 
grubość 4,5 mm, ścięta końcówka 

9.3. markery kolorowe permanentne zestaw/opakowanie 350 
 w opakowaniu czarny, czerwony, niebieski, zielony - 
grubość 6 mm, zaokrąglona końcówka 

9.4. markery suchościeralne z gąbką zestaw/opakowanie 50 
 w opakowaniu czarny, czerwony, niebieski, zielony z 
gąbką 

9.5. pisaki do tkanin zestaw/opakowanie 120 opakowanie minimum 6 kolorów, różnokolorowe 

10. Farby / dodatki   

10.1. farby plakatowe zestaw/opakowanie 500 w opakowaniu minimum 10 kolorów 

10.2. farby akrylowe zestaw/opakowanie 200 w opakowaniu minimum 10 kolorów 

10.3. farby do malowania twarzy zestaw/opakowanie 400 w opakowaniu minimum 6 kolorów 

10.4. farby do malowania szkła zestaw/opakowanie 100 w opakowaniu minimum 6 kolorów 

10.5. farby do tkanin  zestaw/opakowanie 120 w opakowaniu minimum 6 kolorów 

10.6. pędzelki zestaw/opakowanie 600 w opakowaniu minimum 5 szt. róznej grubości 

11. Plastelina / modelina / glina   

11.1. plastelina zestaw/opakowanie 1500 w opakowaniu minimum 12 kolorów 

11.2. modelina zestaw/opakowanie 40 w opakowaniu minimum 6 kolorów 

11.3. glina samoutwardzalna biała zestaw/opakowanie 175 po 500 gram 

12. Kredki / pastele / kreda   

12.1. kredki ołówkowe  zestaw/opakowanie 920 w opakowaniu minimum 12 kolorów 

12.2. kredki świecowe zestaw/opakowanie 400 w opakowaniu minimum 12 kolorów 

12.3. pastele zestaw/opakowanie 200 w opakowaniu minimum 12 kolorów 

12.4. kreda bała szkolna niepyląca zestaw/opakowanie 250 minimum 100 pałeczek kredy 

12.5. kreda kolorowa szkolna niepyląca zestaw/opakowanie 400 minimum 100 pałeczek kredy 



13. Kleje / taśmy klejące 

13.1. klej  w sztyfcie szt. 1500 minimum 35 g 

13.2. klej  w sztyfcie szt. 1500 minimum 25 g 

13.3. Klej MAGIC  szt. 640 w tubce z aplikatorem 

13.4. pistolet do kleju na gorąco szt. 170 11 mm 

13.5. klej na gorąco (do pistletu) zestaw/opakowanie 170 11 mm, minimum kilogram w opakowaniu 

13.6. taśma pakowa klejąca bezbarwna  szt. 240 48 mm x minimum 100 m, bezbarwna 

13.7. taśma klejąca szt. 240 19 mm x minimum 30 m, matowa 

13.8. taśma dwustronna szt. 200 50 mm x minimum 10 m 

14. Bibuła / krepa / materiały dekoracyjne   

14.1. krepa kolorowa zestaw/opakowanie 300 opakowanie minimum 10 kolorów 

14.2. bibuła kolorowa zestaw/opakowanie 607 opakowanie minimum 10 kolorów 

14.3. celofan rolka 100 szer. minimum 50 cm 

14.4. rafia dekoracyjna  rolki 100 kolor naturalny, rolka minimum 200 m 

14.5. wstążka złota wąska rolki 100 12 mm x minimum 30 m, satynowa 

14.6. wstążka złota szeroka rolki 100 35 mm x minimum 30 m, satynowa 

14.7. taśma do wyznaczania linii - biało-czerwona szt. 100 50 mm x 33 m 

14.8. balony zestaw/opakowanie 100 
po nadmuchaniu od 20-30cm, klasyczny kształt, 
zestaw wielokolorowy, w zestawie 100 szt. 

14.9. druciki kreatywne zestaw/opakowanie 200 opakowanie minimum 100 szt., wielokolorowe 

14.10. podgrzewacze (świeczki) zestaw/opakowanie 200 opakowanie minimum 100 szt., bezzapachowe 

14.11. gumki recepturki zestaw/opakowanie 100 wielokolorowe, 40 g w opakowaniu 

15. Dodatki różne   

15.1. szpilki zestaw/opakowanie 400 opakowanie minimum 100 szt. 

15.2. nożyczki  szt. 200 minimum 21 cm, ostre końce 

15.3. nożyczki dziecięce szt. 600 zaokrąglone końce 

15.4. linijka 20 cm szt. 320 20 cm 

15.5. ostrzytka (temperówka) szt. 200 metalowa podwójna 

15.6. spinacze zestaw/opakowanie 660 w opakowaniu minimum 100 szt., wielokolorowe 



15.7. zszywacz biurowy szt. 120 zszywa do 25 kartek, na zszywki 24/6 

15.8. zszywki zestaw/opakowanie 700 24/6., w opakowaniu minimum 1000 szt. 

15.9. sznurek jutowy szt. 120 jutowy, naturalny, 1 kg, minimum 500 m 

15.10. zakładki indeksujące zestaw/opakowanie 310 w opakowaniu minimum 5 kolorów 

15.11. karteczki samoprzylepne zestaw/opakowanie 230 75x75mm, wielokolorowe 

15.12. magnesy zestaw/opakowanie 12 
średnicy minimum 20 mm, w opakowaniu minimum 
50 szt. ,  

15.13.  pinezki zestaw/opakowanie 200 w opakowaniu minimum 100 sztuk, wielokolorowe 

16. Prasy / matryce / dodatki   

16.1. prasa do buttonów szt. 1   

16.2. matryca do prasy 45 mm szt. 1   

16.3. matryca do prasy 58 mm szt. 1   

16.4. wycinak regulowany mały szt. 1   

16.5. komponenty do buttonów 45 mm zestaw/opakowanie 5000   

16.6. komponenty do buttonów 58 mm zestaw/opakowanie 2000   

16.7. gilotyna szt. 13   

16.8. kalkulator biurowy szt. 5 pasar biurowy 

 


