
Załącznik nr 3 do IPU 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WZÓR 

dot. sukcesywnej dostawy artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu  

na podstawie umowy z dnia ……………………………. 

 

L.p. 
Nazwa 

asortymentu 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
określenie cech jakościowych 

asortymentu 

Jednostka 
miary 

Dostarczona 
ilość 

ATYKUŁY BIUROWE 

1.  cienkopis 

ergonomiczna obudowa wykonana z 
tworzywa sztucznego z nasadką w 

kolorze tuszu, końcówka o grubości 0,4 
mm, kolor niebieski 

szt. 

 

2.  cienkopis 

ergonomiczna obudowa wykonana z 
tworzywa sztucznego z nasadką w 

kolorze tuszu, końcówka o grubości 0,4 
mm, kolor czarny 

szt. 

 

3.  cienkopis 

ergonomiczna obudowa wykonana z 
tworzywa sztucznego z nasadką w 

kolorze tuszu, końcówka o grubości 0,4 
mm, kolor czerwony 

szt. 

 

4.  cienkopis 

ergonomiczna obudowa wykonana z 
tworzywa sztucznego z nasadką w 

kolorze tuszu, końcówka o grubości 0,4 
mm, kolor zielony 

szt. 

 

5.  długopis 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

obudowa w kolorze tuszu, 
automatyczny, metalizowana 

końcówka, średnica kulki 0.7 mm, kolor 
niebieski 

szt. 

 

6.  długopis 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

obudowa w kolorze tuszu, 
automatyczny, metalizowana 

szt. 

 



końcówka, średnica kulki 0.7 mm, kolor 
czarny 

7.  długopis 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

obudowa w kolorze tuszu, 
automatyczny, metalizowana 

końcówka, średnica kulki 0.7 mm, kolor 
czerwony 

szt. 

 

8.  długopis 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

obudowa w kolorze tuszu, 
automatyczny, metalizowana 

końcówka, średnica kulki 0.7 mm, kolor 
zielony 

szt. 

 

9.  foliopis 

na CD, szkło, metal, plastik, folie, 
permanentny tusz schnący w ciągu kilku 
sekund, końcówka o grubości 0.4 mm, 

kolor czarny 

szt. 

 

10.  foliopis 

na CD, szkło, metal, plastik, folie, 
permanentny tusz schnący w ciągu kilku 
sekund, końcówka o grubości 0.4 mm, 

kolor czerwony 

szt. 

 

11.  foliopis 

na CD, szkło, metal, plastik, folie, 
permanentny tusz schnący w ciągu kilku 
sekund, końcówka o grubości 0.4 mm, 

kolor niebieski 

szt. 

 

12.  filiopis 

na CD, szkło, metal, plastik, folie, 
permanentny tusz schnący w ciągu kilku 
sekund, końcówka o grubości 0.4 mm, 

kolor zielony 

szt. 

 

13.  długopis żelowy 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

przezroczysta obudowa, metalizowana 
końcówka, posiada skuwkę z klipsem w 

kolorze tuszu, średnica kulki 0.5 mm, 
kolor niebieski 

szt. 

 



14.  długopis żelowy 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

przezroczysta obudowa, metalizowana 
końcówka, posiada skuwkę z klipsem w 

kolorze tuszu, średnica kulki 0.5 mm, 
kolor czarny 

szt. 

 

15.  długopis żelowy 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

przezroczysta obudowa, metalizowana 
końcówka, posiada skuwkę z klipsem w 

kolorze tuszu, średnica kulki 0.5 mm, 
kolor czerwony 

szt. 

 

16.  długopis żelowy 

z wymiennym wkładem, ergonomiczna 
obudowa, gumowy uchwyt 

gwarantujący komfort pisania, tusz 
pigmentowy, wodoodporny bez 
zawartości kwasu, nietoksyczny, 

przezroczysta obudowa, metalizowana 
końcówka, posiada skuwkę z klipsem w 

kolorze tuszu, średnica kulki 0.5 mm, 
kolor zielony 

szt. 

 

17.  
długopis 

automatyczny 

wykonany z tworzywa sztucznego, z 
ozdobnym metalowym klipsem, 
obrączką oraz okuwką, obudowa 

dzielona w 1/3 wysokości (górna część 
8-kątna), różne kolory obudowy, 

posiada metalowy wkład, 
wielkopojemny, niebieskim tuszem, 

długość okresu przechowywania min. 5 
lat 

szt. 

 

18.  
wkład do 
długopisu 

metalowy, wielkopopojemny, w kolorze 
niebieskim, średnica kulki 0,8 mm, 
szerokość linii pisania 0,5 - 0,7 mm, 

długość linii pisania 3500 mm 

szt. 

 

19.  
wkład do 
długopisu 

metalowy, wielkopopojemny, w kolorze 
czarnym, średnica kulki 0,8 mm, 

szerokość linii pisania 0,5 - 0,7 mm, 
długość linii pisania 3500 mm 

szt. 

 

20.  
wkład do pióra 

Parker 

Naboje do wszystkich piór wieczystych 
Parker z dużym zasobnikiem i 

zbiorniczkiem zapasowym 
informującym o kończącym się 

atramencie, kolor niebieski 5 sztuk w 
opakowaniu 

opak. 

 



21.  
ołówek 

automatyczny 

gumowana obudowa, z 
antypoślizgowymi żłobieniami, gumka 

chroniona skuwką, z plastikowym 
klipsem, metalowa końcówka z 

mechanizmem amortyzującym, grafit 
0,5, "zeroslider"- system gwarantujący 

niemal 100% wykorzystanie grafitu 

szt. 

 

22.  

wkłady do 
ołówka 

automatyczneg
o 

polimerowe, bardzo wytrzymałe, 
odporne na złamania, twardość HB 0,5 

mm 
opak. 

 

23.  
karteczki 

samoprzylepne 
o wymiarach 75x75 mm; 100 kartek szt. 

 

24.  
karteczki 

samoprzylepne 
o wymiarach50x75 mm; 100 kartek szt. 

 

25.  
karteczki 

samoprzylepne 
o wymiarach 40x50 mm, 100 kartek, 

pakowane po 3 szt. 
opak. 

 

26.  
karteczki 

samoprzylepne 
o wymiarach 4x50/20x50 mm, 4x kolor 

neonowy 
opak. 

 

27.  
karteczki 

samoprzylepne 
o wymiarach 125x75 mm; 100 kartek opak. 

 

28.  
klips biurowy do 

kartek 
metalowy; sprężynowy 19 mm; 

pakowane po 12 szt. 
opak. 

 

29.  
klips biurowy do 

kartek 
metalowy; sprężynowy 32 mm; 

pakowane po 12 szt. 
opak. 

 

30.  
klips biurowy do 

kartek 
metalowy; sprężynowy 51mm; 

pakowane po 12 szt. 
opak. 

 

31.  koperty C4 
białe z paskiem samoprzylepnym; 

229x324 mm; pakowane po 250 szt.; 
gramatura 90g/m² 

opak. 
 

32.  koperty C5 
białe z paskiem samoprzylepnym; 

162x229 mm; pakowane po 500 szt.; 
gramatura 90g/m² 

opak. 
 

33.  koperty C6 
białe  z paskiem samoprzylepnym; 

114x162 mm; pakowane po 1000 szt.; 
gramatura 80 g/m² 

opak. 
 

34.  
koperta z 

poszerzanym 
dnem 

z paskiem samoprzylepnym; szare; 
długość 400mm; szerokość 280 mm; 

rozszerzalność40 mm; gramatura 
130g/m² 

szt. 

 

35.  
koperta 

ochronna z 
bąbelkami 

z paskiem samoprzylepnym; rozm. wew. 
150x215 mm; 13C 

szt. 
 

36.  
koperta 

ochronna z 
bąbelkami 

z paskiem samoprzylepnym; rozm. wew. 
180x265 mm; 14D 

szt. 
 

37.  
koperta 

ochronna z 
bąbelkami 

z paskiem samoprzylepnym; rozm.wew.  
270x360 mm; 18H 

szt. 
 



38.  
dziurkacz 
biurowy 

metalowy; z ogranicznikiem formatu; 
możliwość jednorazowego dziurkowania 

co najmniej  65 kartek 
szt. 

 

39.  
dziurkacz 
biurowy 

z ogranicznikiem formatu; możliwość 
dziurkowania  co najmniej 25 kartek 

szt. 
 

40.  
etykiety 

samoprzylepne 
białe, w arkuszach A4, 70x37 mm / 

pakowane po 100 ark. 
opak. 

 

41.  
etykiety 

samoprzylepne 
białe, w arkuszach A4, 105x148 mm / 

pakowane po 100 ark. 
opak. 

 

42.  
kostka biurowa 

papierowa 
o wymiarach 8,5x8,5; 900 kartek 

kolorowych; klejona 
szt. 

 

43.  
kostka biurowa 

papierowa 
o wymiarach 8,5x8,5; 900 kartek 

białych; klejona 
szt. 

 

44.  koszulki A4 przezroczyste; pakowane po 100 szt. opak. 
 

45.  
koszulki 

poszerzane A4 

pełna, otwierana z góry, rozszerzone 
harmonijkowo dno 25 mm i boki, 

pakowane po 10 szt. 
opak. 

 

46.  
koszulki z klapką 

A4 

zawieszane do segregatora; klapka z 
boku; wykonana z polipropylenu; 

przezroczysta; pakowane po 10 szt. 
opak. 

 

47.  linijka 30 cm z przezroczystego polistyrenu szt. 
 

48.  linijka 50 cm z przezroczystego polistyrenu szt. 
 

49.  
taśma klejąca 
dwustronna 

nieprzezroczysta, o wymiarach 38 mm x 
5m 

szt. 
 

50.  
taśma klejąca 
dwustronna 

nieprzezroczysta, o wymiarach 50 mm x 
5m 

szt. 
 

51.  taśma klejąca 
przezroczysta, o wymiarach 18 

mmx30m. 
szt. 

 

52.  taśma pakowa brązowa; o wymiarach 48mmx50m. szt. 
 

53.  taśma pakowa 
przezroczysta; o wymiarach 

48mmx50m. 
szt. 

 

54.  klej w sztyfcie 
do klejenia papieru; tektury; 21g, nie 

toksyczny 
szt. 

 

55.  
teczka do 

podpisu A4 

harmonijkowa; 20 przegródek 
wykonanych z białego kartonu; w każdej 

przegródce 4 otwory do podglądu 
zawartości 

szt. 

 

56.  
teczki A4 z 

gumką 

z twardej tektury o grubości 1 mm, 
dwustronnie barwionej i powlekanej 

polipropylenem; różne kolory; grzbiet 
20 mm; szer. zakładki powyżej 70 mm. 

szt. 

 

57.  teczka wiązana 
A4; tekturowa biała z 3 wewnętrznymi 

klapkami; 
szt. 

 



58.  teczka z rzepem 
A4;  z twardej 2 mm tektury 

powleczonej folią PP; zamykana na 2 
rzepy; szer.  grzbietu 4 cm; różne kolory 

szt. 
 

59.  
zszywacz 
biurowy 

grub. pliku-20 kartek; gł.gardła-50 
mm.;roz. zszywek 24/6 

opak. 
 

60.  
zszywacz 
biurowy 

mocny; głębokość gardła 55 mm; 
możliwość zszycia od 20 do 100 arkuszy 

papieru o gramaturze 80 g/m2 
opak. 

 

61.  zszywki biurowe metalowe 23/8; pakowane po 1000szt. opak. 
 

62.  zszywki biurowe 
metalowe; 23/10; pakowane po 1000 

szt. 
opak. 

 

63.  zszywki biurowe 
metalowe; 23/15; pakowane po 1000 

szt. 
opak. 

 

64.  
pianka 

antystatyczna 
do czyszczenia obudowy komputera; 

400 ml 
szt. 

 

65.  
pianka do 

czyszczenia 
monitorów LCD 

antystatyczny, bakteriobójczy środek do 
czyszczenia wyświetlaczy 

ciekłokrystalicznych LCD/TFT, aerozol o 
pojemności: 200 ml 

szt. 

 

66.  pinezki 
kołkowe, z metalową końcówką; mix 

kolorów; pakowane po 100 szt. 
opak. 

 

67.  
podajnik do 

taśmy klejącej 
ciężki; o antypoślizgowym spodzie szt. 

 

68.  
pojemnik do 

spinaczy 
o wymiarach 7x4x4 cm (+/- c cm), z 
tworzywa sztucznego, z magnesem 

szt. 
 

69.  
półka  na 

dokumenty 
formatu A4 

z polistyrenu, wymiary w mm: 66 x 250 
x 335, dymna i przejrzysta 

szt. 
 

70.  
przekładki do 
segregatorów 

kartonowe, o wymiarach 105x240mm , 
pakowane po 100 szt., różne kolory 

opak. 
 

71.  
przybornik na 

długopisy 
o wymiarach 7x4x4 cm (+/- c cm), z 

tworzywa sztucznego 
szt. 

 

72.  temperówka metalowa; pojedyncza szt. 
 

73.  tusz do stempli bezolejowy; czerwony; 25 ml szt. 
 

74.  
gumka do 

wymazywania 
ołówka i kredek 

z miękkiego tworzywa sztucznego, nie 
niszcząca powierzchni ścieralnej, nie 

rozmazująca, nie krusząca się. 
szt. 

 

75.  
korektor w 

taśmie 

szybko schnący, umożliwiający 
natychmiastowe pisanie po 

korygowanej powierzchni, nie widoczny 
na fotokopiach, możliwość używania na 

papierze zwykłym i faksowym, taśma 
wytrzymała na zerwania 

szt. 

 



76.  
marker 

permanentny 

wodoodporny tusz nietoksyczny, bez 
dodatku ksylenu i toluenu, końcówka 

okrągła o wymiarach 4mm, kolor czarny 
szt. 

 

77.  
markery sucho 

ścieralne 

kpl. markerów do tablicy z okrągłą 
końcówką, linia pisania 1,8 mm; mix 

kolorów - niebieski, czerwony, zielony, 
czarny w etui z gąbką do mazania 

tablicy  na spodzie 

szt. 

 

78.  

płyn do 
czyszczenia 

tablic 
magnetycznych 

w butelce z atomizerem; pojemność 
250 ml, do głębokich zabrudzeń 

szt. 

 

79.  
zakreślacz 

fluorescencyjny 
kolor żółty; z ściętą końcówką o 

wymiarach 5 mm; 
szt. 

 

80.  
zakreślacz 

fluorescencyjny 
kolor zielony; z ściętą końcówką o 

wymiarach 5 mm; 
szt. 

 

81.  
zakreślacz 

fluorescencyjny 
kolor różowy; z ściętą końcówką o 

wymiarach 5 mm; 
szt. 

 

82.  
zakreślacz 

fluorescencyjny 
kolor pomarańczowy; z ściętą końcówką 

o wymiarach  5 mm; 
szt. 

 

83.  segregator A4 
o wymiarach 7,5 cm.; z mechanizmem 

dźwigniowym PCV; różne kolory 
szt. 

 

84.  segregator A4 
o wymiarach 5 cm.; z mechanizmem 

dźwigniowym PCV; różne kolory 
szt. 

 

85.  
skoroszyt 

twardy PCV 

dla dokumentów A4; przezroczysta 
przednia okładka, skoroszyt z oczkami 

różne kolory (po 10szt z każdego 
koloru/ niebieski, zielony, czerwony, 

czarny) 

szt. 

 

86.  
skoroszyt 

twardy  PCV 

dla dokumentów A4; z europerforacją; 
przezroczysta przednia okładka, różne 

kolory 
szt. 

 

87.  nóż do kopert 
ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść 

pokryta tworzywem sztucznym, długość 
noża 19 cm 

szt. 
 

88.  
okładki A4 do 
bindowania 

bezbarwne; pakowane po 100 szt. opak. 
 

89.  
okładki A4 do 
bindowania 

kartonowe; czarne; pakowane po 100 
szt. 

opak. 
 

90.  spinacze 
o wymiarach 25mm; trójkątne; 

pakowane po 100 szt. 
opak. 

 

91.  spinacze 
o wymiarach 50mm; trójkątne; 

pakowane po 100 szt. 
opak. 

 

92.  
kolorowe 
spinacze 

o wymiarach 25mm; trójkątne; 
pakowane po 100 szt, mix kolorów 

opak. 
 

93.  magnesy 
w plastikowej obudowie, średnica 20 

mm, pakowane po 60 szt., mix kolorów 
Szt. 

 



94.  
rozszywacz 

biurowy 
z blokadą, uchwyt wykonany z 

tworzywa sztucznego 
szt. 

 

95.  Kalkulator 

12 pozycyjny, podwójne zasilanie, 
podwójna pamięć MII obliczanie marży, 
klawisz cofania, zaokrąglanie wyników, 

znacznik części tysięcznych 

szt. 

 

96.  baterie paluszki Baterie paluszki zwykłe AA 4 szt. opak. 
 

97.  baterie paluszki Baterie paluszki zwykłe AAA 4 szt. opak. 
 

98.  blok biurowy 
100-kartkowy; kratka, format A4, o 

grubości papieru 60 g/m2 
szt. 

 

99.  blok biurowy 
100-kartkowy; kratka, format A5, o 

grubości papieru 60 g/m2 
szt. 

 

100.  
grzbiety do 
bindownicy 

o wymiarach 10 mm; kolor czarny; 
wykonane z tworzywa sztucznego, 

pakowane po 100 szt. 
opak. 

 

101.  
grzbiety do 
bindownicy 

o wymiarach 16 mm; kolor czarny; 
wykonane z tworzywa sztucznego, 

pakowane po 100 szt. 
opak. 

 

102.  
grzbiety do 
bindownicy 

o wymiarach 19 mm; kolor czarny; 
wykonane z tworzywa sztucznego, 

pakowane po 100 szt. 
opak. 

 

103.  

fastykuły 
archiwizacyjne 
bezkwasowe z 

tasiemką 

bezkwasowe do ochrony i stabilizacji 
luźnych grup dokumentów. Format 31,5 

x 23 cm, A4, gramatura 1230 g/m2, 
bezkwasowe pH 7,5 - 8,5, z otworami na 
tasiemki bawełniane, klipsy lub klamry, 
tasiemka bawełniana dołączona luzem. 

szt. 

 

104.  nożyczki 
o wymiarach 15,5 cm, z ergonomicznym 

uchwytem z tworzywa sztucznego 
szt. 

 

105.  nożyczki 
o wymiarach 21 cm, z ergonomicznym 

uchwytem z tworzywa sztucznego 
szt. 

 

106.  zeszyt 
96 kartkowy ; sztywna oprawa; kratka, 
format A4, o grubości papieru 60 g/m2 

szt. 
 

107.  zeszyt 
96 kartkowy ; sztywna oprawa; kratka, 
format A5, o grubości papieru 60 g/m2 

szt. 
 

108.  

sprężone 
powietrze do 
czyszczenia 
klawiatury 

sprężone powietrze; aerozol o 
pojemności 600 ml 

szt. 

 

109.  tablica korkowa 
w ramie drewnianej, o wymiarach 

40x60 cm 
szt. 

 

110.  ołówek z gumką 
lakierowany, ostrzony, o przekroju 

heksagonalnym, średni HB 
szt. 

 

111.  
Teczka z gumką 
z przekładkami 

teczka na dokumenty,  z gumką, z 
kolorowymi przekładkami 

wewnętrznymi 
szt. 

 



112.  
gilotyna do 

papieru 

Blat wykonany z metalu stabilny, nie 
poddający się naciskowi 

rękojeść ze stali nierdzewnej, 
zakończona gumową rączką 

urządzenie posiada wbudowany 
suwak,rozrysowana podziałka formatów 

na blacie gilotyny,gumowe stopki, 
zapobiegające przesuwaniu gilotyny, 

kolor biały, gilotyna obsługuje rozmiary: 
A4 (oraz szersze) A5, B5,B6,B7, również 

rozmiary zdjęć 3,5x4,5, 9x13, 10x10, 
10x15 i inne. 

szt. 

 

113.  
wizytownik 
książkowy 

Forma albumu z twardą okładką z 
tworzywa PCV o imitacji skóry, z 

koszulkami na standardowe rozmiary 
wizytówek, które mieszczą po 4 sztuk na 

stronę. 

szt. 

 

114.  
urządzenie do 
laminowania 

Maks. szerokość laminowania: 238 mm. 
Maks. grubość papieru: 0,4 mm. 

Prędkość laminowania: 300 mm/min. 
Napięcie: 230 V. 

szt. 

 

115.  
folia 

laminacyjna 

Format: A4 
Grubość: 80 mic. 

Ilość: 100 szt. 
opak. 

 

116.  
papier ozdobny 

A4 

Gramatura : 220 g 
Format : A4 

Wymiar : 210 x 297 mm 
Kolor : biały 

Rodzaj wykończenia : gładkie, bez 
faktury, matowe 

Ilość w opakowaniu : 50 arkuszy 

opak. 

 

117.  
Etui na 

identyfikator 

Etui na identyfikator z dwoma 
zaczepami (kieszonka dostosowana do 

pionowych i poziomych 
identyfikatorów) 1 lub 2 zaczepy na 

smycz, ściągacz lub klips, rozmiar 
zewnętrzny etui: 56x89mm, wykonane 

jest z twardego, przezroczystego 
materiału; 

szt. 

 

RAZEM ART. BIUROWE  

PAPIER KSEROGRAFICZNY 

1.  papier A4 

pakowany w ryzie po 500 arkuszy, 
gramatura 80g/m²±2g/m², grubość nie 
gorsza niż 106±3µm, białość nie gorsza 
niż 160±3CIE, nieprzezroczystość ≥91%, 
gładkość (szorstkość wg Bendtsen) nie 

gorsza niż 180±50 cm³/min 

ryza 

 



2.  papier A3 

pakowany w ryzie po 500 arkuszy 
gramatura 80g/m²±2g/m², grubość nie 
gorsza niż 106±3µm, białość nie gorsza 
niż 160±3CIE, nieprzezroczystość ≥91%, 
gładkość  (szorstkość wg Bendtsen) nie 

gorsza niż 180±50 cm³/min 

ryza 

 

RAZEM PAPIER 
 

OGÓŁEM ART. BIUROWE I PAPIER 
 

 

Data sporządzenia protokołu: …………………………………………………………. 

 

 

     ……………………………………………………     …………………………………………………... 

                Podpis Wykonawcy                    Podpis Zamawiającego 


