
Załącznik nr 1
do Zapytania o cenę

ZOK.042.1.9.2021 z dnia 19.11.2021 r. 

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa materiałów papierniczych do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce realizowany w ramach projektu „Przedszkola
bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne:
1. Informujemy, że opis towaru, w każdej części niniejszego zamówienia, przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy 

przedmiotu zamówienia pożądane przez Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta. 
Ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku 
dopuszcza się możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

2. Materiały papiernicze muszą wyróżniać się wysoką jakością, a także muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących 
normach.

3. Wszystkie towary muszą posiadać niezbędne certyfikaty, odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi 
przepisami oraz być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w poniższych wykazach nie może być wcześniej 
używany. 

4. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki i inne mogą być stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki 
uprawnionej w tym zakresie.

5. Wszystkie towary muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
6. Wykonawca wystawi fakturę z wyszczególnieniem pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.
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Zakup materiałów papierniczych na zajęcia dodatkowe do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce
Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
1 Dzienniki zajęć • format: A4 

• oprawa: twarda
• ilość kartek: 16 (32 strony).

12 sztuk

2 Papier ksero • rodzaj: ksero
• format: A4 
• gramatura papieru: 80g/cm2
• kolor: biały
• ilość kartek: 500 w jednej ryzie

20 ryz

3 Zeszyt 60k • 60 kartkowych w kratkę
• format: A5 
• 70 g/m2 
• laminowana okładka

40 sztuk

4 Blok rysunkowy 
kolorowy A4

• 20 kolorowych arkuszy 
• 80 g/m2 
• format: A4

40 sztuk

5 Blok rysunkowy 
kolorowy A3

• 20 kolorowych arkuszy 
• 80 g/m2
• format: A3

40 sztuk

6 Blok rysunkowy biały 
A4

• 20 białych arkuszy 
• 80 g/m2

40 sztuk

7 Blok techniczny 
(biały A4),

• 10 białych arkuszy 
• 180 g/m2
• format: A4

40 sztuk

8 Kredki ołówkowe 12 
kolorów

Kredki w intensywnych barwach, nasycone kolorami i kryjące, pozwalając na łatwe 
malowanie dużych powierzchni.

40 
zestawów
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• 12 kolorów
• w pudełku kartonowym

9 Długopis • Długopis z wymiennym wkładem
• metalowa, trwała obudowa 
• kolor wkładu niebieski lub czarny

40 sztuk

10 Teczka biurowa • format: A4 
• z gumką 
• laminowana, kolorowa okładka

40 sztuk

11 Ołówek • standardowy, lakierowany ołówek o długość minimum: 17,5 cm
• twardość HB

40 sztuk

12 Nożyczki • długość (+/-5%): 13 cm
• okrągłe końcówki

40 sztuk

13 Flamastry 12 kolorów • 12 kolorów 
• długość flamastra (+/-5%): 13 cm 
• średnica końcówki flamastra (+/-5%): 0,1 cm
• wydajne
• zapakowane w oryginalnym opakowaniu

40 
zestawów

14 Kredki świecowe 12 
kolorów

• 12 intensywnych kolorach
• długość min. 9 cm
• zapakowane w oryginalnym opakowaniu

40 
zestawów

15 Klej w sztyfcie • waga 8g
• bezbarwny i bezwonny
• przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin
• zmywalny i niebrudzący

40 sztuk

Burmistrz
Jerzy Sirak
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