
Załącznik nr 4 do SIWZ  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Część nr 1 – Dostawa artykułów biurowych 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1. Listwa wsuwana 9mm szt 600 

2. Listwa wsuwana 15mm szt 500 

3. Blok biurowy A4/80 - krata, gramatura 80g szt 100 

4. Zeszyt brulion A5 twarda oprawa 96k - krata, produkt 
UE 

szt 50 

5. Datownik 4610L 4mm  szt 20 

6. Koperta C5 HK a’500szt  biała op 40 

7. Koperta C4 HK rozszerzona 229x324x38mm biała szt 500 

8. Ofertówka przezroczysta A4 a’25 szt. op 400 

9. Bloczek samoprzylepny 75x75mm a’100k w kolorze 
żółtym 

blok 3000 

10. Nożyczki 21cm  szt 80 

11. Spinacz klip 19mm a’12szt  op 200 

12. Spinacz trójkątny 25mm a'100szt op 800 

13. Spinacz biurowy 50mm a'100szt op 100 

14. Nici lniane bielone (szpagat bawełniany-10dkg) szt 50 

15. Taśma pakowa brązowa 48mm/50m szt 50 

16. Taśma 2-stronna 50x10 m szt 20 

17. Teczka kartonowa lakierowana z gumką A4 kolorowa szt 5000 

18. Zszywacz biurowy metalowy (do 30k.) szt 50 

19. Rozszywacz szt 60 

20. Zszywki 23/8 a'1000szt op 10 

21. Zszywki 23/10 a’1000szt op 10 

22. Tusz do stempli gumowych czerwony 25ml 
Noris110S lub równoważny  

szt 150 

23. Zwrotne potwierdzenie odbioru Pu-KPA-5, klejone od 
góry 

szt 6000 

24. Potwierdzenie odbioru KPA (wg załączonego wzoru 
załącznik nr 1 do SOPZ)  

szt 10000 

25. Bateria alkaiczna AA LR6 1,5V a’4szt op 300 

26. Folia do bindowania A4 0,2 mic a’100szt  
transparentna 

op 10 

27. Okładka do bindowania A4 a’100szt. kolor op 10 

28. Grzbiet do bindowania 10 mm szt 200 

29. Znacznik samoprzylepny 4-kolorowy, 4x40k = 1 opak 
(4x20x50) 

blok 2000 

30. Foliopis do płyt CD 0,4mm permanentny szt 600 

31. Pisak pojedynczy czerwony z cienką końcówką szt 50 



32. Marker czarny niezmywalny (twarda końcówka) szt 240 

33. Długopis przylepny na biurko na łańcuszku szt 100 

34. Ołówek z gumką HB szt 400 

35. Linijka plastikowa 30cm  szt 100 

36. Sprężone powietrze 400 ml.  szt 30 

37. Wilgotne ściereczki czyszczące do monitora 
LCD/TFT a’100szt. 

op 50 

38. Etykieta samoprzylepna A4, 70x32 a'100 szt op 10 

39. Etykieta samoprzylepna A4, 210x297 a'100 szt op 10 

40. Skoroszyt plastikowy zawieszkowy A4 z listwą PP (w 
czterech kolorach), twardy PVC 

szt 8000 

41. Skoroszyt papierowy A4 300g zawieszkowy - metal szt 100 

42. Korektor taśma 5mm/12m szt 500 

43. Płyta CD-R 700 MB, (jednowarstwowa) pakowana 
pojedynczo w pudełko slim 

szt 1000 

44. Notes samoprzylepny - A'100 50 x 75  szt 2000 

45. Notes samoprzylepny - A'100 38 x 51  szt 500 

46. Skoroszyt papierowy oczko 1/2 szt 600 

47. Skoroszyt papierowy oczko 1/1 szt 800 

48. Spis spraw A4 Kn-4, 80k szt 20 

49. Zakreślacz 4 kolorowy  kpl 600 

 

I partia dostawy 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1. Listwa wsuwana 9mm szt 300 

2. Listwa wsuwana 15mm szt 250 

3. Blok biurowy A4/80 - krata, gramatura 80g szt 50 

4. Zeszyt brulion A5 twarda oprawa 96k - krata, produkt 
UE 

szt 25 

5. Datownik 4610L 4mm  szt 10 

6. Koperta C5 HK a’500szt  biała op 20 

7. Koperta C4 HK rozszerzona 229x324x38mm biała szt 250 

8. Ofertówka przezroczysta A4 a’25 szt. op 200 

9. Bloczek samoprzylepny 75x75mm a’100k w kolorze 
żółtym 

blok 1500 

10. Nożyczki 21cm  szt 40 

11. Spinacz klip 19mm a’12szt  op 100 

12. Spinacz trójkątny 25mm a'100szt op 400 

13. Spinacz biurowy 50mm a'100szt op 50 

14. Nici lniane bielone (szpagat bawełniany-10dkg) szt 25 

15. Taśma pakowa brązowa 48mm/50m szt 25 

16. Taśma 2-stronna 50x10 m szt 10 

17. Teczka kartonowa lakierowana z gumką A4 kolorowa szt 2500 



18. Zszywacz biurowy metalowy (do 30k.) szt 25 

19. Rozszywacz szt 30 

20. Zszywki 23/8 a'1000szt op 5 

21. Zszywki 23/10 a’1000szt op 5 

22. Tusz do stempli gumowych czerwony 25ml 
Noris110S lub równoważny  

szt 75 

23. Zwrotne potwierdzenie odbioru Pu-KPA-5, klejone od 
góry 

szt 3000 

24. Potwierdzenie odbioru KPA (wg załączonego wzoru 
załącznik nr 1 do SOPZ)  

szt 5000 

25. Bateria alkaiczna AA LR6 1,5V a’4szt op 150 

26. Folia do bindowania A4 0,2 mic a’100szt  
transparentna 

op 5 

27. Okładka do bindowania A4 a’100szt. kolor op 5 

28. Grzbiet do bindowania 10 mm szt 100 

29. Znacznik samoprzylepny 4-kolorowy, 4x40k = 1 opak 
(4x20x50) 

blok 1000 

30. Foliopis do płyt CD 0,4mm permanentny szt 300 

31. Pisak pojedynczy czerwony z cienką końcówką szt 25 

32. Marker czarny niezmywalny (twarda końcówka) szt 120 

33. Długopis przylepny na biurko na łańcuszku szt 50 

34. Ołówek z gumką HB szt 200 

35. Linijka plastikowa 30cm  szt 50 

36. Sprężone powietrze 400 ml.  szt 15 

37. Wilgotne ściereczki czyszczące do monitora 
LCD/TFT a’100szt. 

op 25 

38. Etykieta samoprzylepna A4, 70x32 a'100 szt op 5 

39. Etykieta samoprzylepna A4, 210x297 a'100 szt op 5 

40. Skoroszyt plastikowy zawieszkowy A4 z listwą PP (w 
czterech kolorach), twardy PVC 

szt 4000 

41. Skoroszyt papierowy A4 300g zawieszkowy - metal szt 50 

42. Korektor taśma 5mm/12m szt 250 

43. Płyta CD-R 700 MB, (jednowarstwowa) pakowana 
pojedynczo w pudełko slim 

szt 500 

44. Notes samoprzylepny - A'100 50 x 75  szt 1000 

45. Notes samoprzylepny - A'100 38 x 51  szt 250 

46. Skoroszyt papierowy oczko 1/2 szt 300 

47. Skoroszyt papierowy oczko 1/1 szt 400 

48. Spis spraw A4 Kn-4, 80k szt 10 

49. Zakreślacz 4 kolorowy kpl 300 

 

 

 

 



II partia dostawy 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1. Listwa wsuwana 9mm szt 300 

2. Listwa wsuwana 15mm szt 250 

3. Blok biurowy A4/80 - krata, gramatura 80g szt 50 

4. Zeszyt brulion A5 twarda oprawa 96k - krata, produkt 
UE 

szt 25 

5. Datownik 4610L 4mm  szt 10 

6. Koperta C5 HK a’500szt  biała op 20 

7. Koperta C4 HK rozszerzona 229x324x38mm biała szt 250 

8. Ofertówka przezroczysta A4 a’25 szt. op 200 

9. Bloczek samoprzylepny 75x75mm a’100k w kolorze 
żółtym 

blok 1500 

10. Nożyczki 21cm  szt 40 

11. Spinacz klip 19mm a’12szt  op 100 

12. Spinacz trójkątny 25mm a'100szt op 400 

13. Spinacz biurowy 50mm a'100szt op 50 

14. Nici lniane bielone (szpagat bawełniany-10dkg) szt 25 

15. Taśma pakowa brązowa 48mm/50m szt 25 

16. Taśma 2-stronna 50x10 m szt 10 

17. Teczka kartonowa lakierowana z gumką A4 kolorowa szt 2500 

18. Zszywacz biurowy metalowy (do 30k.) szt 25 

19. Rozszywacz szt 30 

20. Zszywki 23/8 a'1000szt op 5 

21. Zszywki 23/10 a’1000szt op 5 

22. Tusz do stempli gumowych czerwony 25ml 
Noris110S lub równoważny  

szt 75 

23. Zwrotne potwierdzenie odbioru Pu-KPA-5, klejone od 
góry 

szt 3000 

24. Potwierdzenie odbioru KPA (wg załączonego wzoru 
załącznik nr 1 do SOPZ)  

szt 5000 

25. Bateria alkaiczna AA LR6 1,5V a’4szt op 150 

26. Folia do bindowania A4 0,2 mic a’100szt  
transparentna 

op 5 

27. Okładka do bindowania A4 a’100szt. kolor op 5 

28. Grzbiet do bindowania 10 mm szt 100 

29. Znacznik samoprzylepny 4-kolorowy, 4x40k = 1 opak 
(4x20x50) 

blok 1000 

30. Foliopis do płyt CD 0,4mm permanentny szt 300 

31. Pisak pojedynczy czerwony z cienką końcówką szt 25 

32. Marker czarny niezmywalny (twarda końcówka) szt 120 

33. Długopis przylepny na biurko na łańcuszku szt 50 

34. Ołówek z gumką HB szt 200 

35. Linijka plastikowa 30cm  szt 50 



36. Sprężone powietrze 400 ml.  szt 15 

37. Wilgotne ściereczki czyszczące do monitora 
LCD/TFT a’100szt. 

op 25 

38. Etykieta samoprzylepna A4, 70x32 a'100 szt op 5 

39. Etykieta samoprzylepna A4, 210x297 a'100 szt op 5 

40. Skoroszyt plastikowy zawieszkowy A4 z listwą PP (w 
czterech kolorach), twardy PVC 

szt 4000 

41. Skoroszyt papierowy A4 300g zawieszkowy - metal szt 50 

42. Korektor taśma 5mm/12m szt 250 

43. Płyta CD-R 700 MB, (jednowarstwowa) pakowana 
pojedynczo w pudełko slim 

szt 500 

44. Notes samoprzylepny - A'100 50 x 75  szt 1000 

45. Notes samoprzylepny - A'100 38 x 51  szt 250 

46. Skoroszyt papierowy oczko 1/2 szt 300 

47. Skoroszyt papierowy oczko 1/1 szt 400 

48. Spis spraw A4 Kn-4, 80k szt 10 

49. Zakreślacz 4 kolorowy kpl 300 

 

Termin realizacji zamówienia 

1. Dostawa I partii  - do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy). 

2. Dostawa II partii – w okresie od 1 do 15 września 2017 r. 

 

Część nr 2 - Dostawa papieru biurowego 

1. 

Papier ksero A4 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 7600 

2. 

Papier ksero A3 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 100 

3. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
106 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,5%, format A4, gramatura 100 g/m2 

(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

4. 
Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, ryza 10 



dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
164 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,5%, format  A4, gramatura 160 g/m2 

(250 kartek = 1 ryza) 

5. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
250 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,8%, format A4, gramatura 250 g/m2 

ryza (125 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

6. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
280 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,8%, format A4, gramatura 280 g/m2 
(125 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

7. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego gładki, 
satynowany papier  w kolorze kości słoniowej do 
druku kolorowego laserowego, dedykowany do 
wydruków cyfrowych o następujących parametrach: 
grubość 106 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, format 
A4, gramatura 100 g/m2 

(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

8. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego gładki, 
satynowany papier  w kolorze kości słoniowej do 
druku kolorowego laserowego, dedykowany do 
wydruków cyfrowych o następujących parametrach: 
grubość 164 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, format 
A4, gramatura 160 g/m2 

(250 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

9. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego gładki, 
satynowany papier  w kolorze kości słoniowej do 
druku kolorowego laserowego, dedykowany do  
wydruków cyfrowych o następujących parametrach: 
grubość 250 µm, gładkość Bekk 140 ml/min, format 
A4, gramatura 250 g/m2 

(125 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

 

 

 

 

 

 



I partia dostawy  

1. 

Papier ksero A4 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 1900 

2. 

Papier ksero A3 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 50 

3. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
106 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,5%, format A4, gramatura 100 g/m2 

(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

4. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
164 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,5%, format  A4, gramatura 160 g/m2 

(250 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

5. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
250 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,8%, format A4, gramatura 250 g/m2 

ryza (125 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

6. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego biały, gładki, 
satynowany papier do druku kolorowego laserowego, 
dedykowany do pełnokolorowych kopii i wydruków 
cyfrowych o następujących parametrach: grubość 
280 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, Białość CIE 168, 
wilgotność 4,8%, format A4, gramatura 280 g/m2 
(125 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

7. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego gładki, 
satynowany papier  w kolorze kości słoniowej do 
druku kolorowego laserowego, dedykowany do 
wydruków cyfrowych o następujących parametrach: 
grubość 106 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, format 
A4, gramatura 100 g/m2 

(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 



8. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego gładki, 
satynowany papier  w kolorze kości słoniowej do 
druku kolorowego laserowego, dedykowany do 
wydruków cyfrowych o następujących parametrach: 
grubość 164 µm, gładkość Bekk 150 ml/min, format 
A4, gramatura 160 g/m2 

(250 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

9. 

Papier do kolorowego druku cyfrowego gładki, 
satynowany papier  w kolorze kości słoniowej do 
druku kolorowego laserowego, dedykowany do  
wydruków cyfrowych o następujących parametrach: 
grubość 250 µm, gładkość Bekk 140 ml/min, format 
A4, gramatura 250 g/m2 

(125 kartek = 1 ryza) 

ryza 10 

 

II partia dostawy  

1. 

Papier ksero A4 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 1900 

2. 

Papier ksero A3 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 50 

 

III partia dostawy  

1. 

Papier ksero A4 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 1900 

 

IV partia dostawy  

1. 

Papier ksero A4 
Białość  - minimum 157 CIE  
Gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2  
Wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%  
Grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 
(500 kartek = 1 ryza) 

ryza 1900 

 



 

Termin realizacji zamówienia 

1. Dostawa I partii - do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy). 

2. Dostawa II partii – do 31 lipca 2017 r. 

3. Dostawa III partii – do 31 października 2017 r. 

4. Dostawa IV partii – do 15 grudnia 2017 r. 

 

Część nr 3 – Dostawa sprzętu biurowego i materiałów biurowych

 

L.p. 
Nazwa 

produktu 
Ilość Szczegółowy opis produktu 

1 
Ramka 

informacyjna 
5 szt. 

Magnetyczna ramka naokienna (prezenter) z odchylaną, 
podnoszoną, przednią stroną, mocowana za pomocą 
przyssawek, wykonana z żaroodpornego poliwęglanu. 
Format ramki: A4 (wymiary: 210x297 mm) 
Kolor ramki: srebrny 

2 
Listwa 

plakatowa   
2 kpl 

Listwa plakatowa typ V wsuwana z taśmą samoprzylepną - 
długość, szerokość i grubość listwy musi być dostosowana 
do umieszczenia w nich kartki formatu A3 o gramaturze 150 
g/m2 Kolor listew: transparent 

3 Notatnik 210 szt. 

Notes o formacie A5 z gładką, niebieską okładką z PU 
posiadający zakładkę-tasiemkę w kolorze okładki, 96 kartek 
(czystych albo w kratkę albo w linię) oraz gumkę zamykająca 
notes. W  przypadku braku dostępności ww. koloru, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zamienienia ww. koloru 
na inny po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.                         
Pakowane w zbiorcze kartony. 

4 Długopis 210 szt. 

Aluminiowy długopis posiadający oksydowany korpus, 
ozdobny srebrny klip, końcówka i pierścienie. 
Kolor obudowy: niebieski                                                                                                                               
Kolor wkładu: niebieski                                          
Wymiary (+/- 0,5 cm na wymiarze drugim): Ø 1cm 14cm                                                                
W przypadku braku dostępności ww. koloru, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zamienienia ww. koloru na inny po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.         
Pakowane w zbiorcze kartony.    

5 
Teczki 

papierowe 
490 szt. 

Lakierowana teczka w formacie A4 wykonana z 
kartonu/kredy o gramaturze 350 g/m2, wyposażona w gumkę 
wzdłuż dłuższego boku, posiada wewnętrzne klapki 
zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Teczki 
posiadają grzbiet 5 mm na większą ilość dokumentów oraz 
miejcie na włożenie wizytówki lub kalendarzyka. 
Kolor teczki: granatowy 



Nadruk/napis - „Komitet Monitorujący Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020”.  
Projekt graficzny nadruku do wcześniejszego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Kolor nadruku: biały 
Metoda nadruku: druk offsetowy zawsze w pełnym kolorze 
CMYK. Lakier dyspresyjny, laminowanie błysk lub mat, 
lakierowanie wybiórcze. 
Laminowanie lub lakier występuje wyłącznie na 
zewnętrznych stronach teczki.  
W przypadku braku dostępności ww. koloru, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zamienienia na inny po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym.         
Pakowane w zbiorcze kartony.      

6 
Torby 

papierowe  
210 szt. 

Kolor: brązowa bez nadruku 
Rodzaj uchwytu: z uchwytem skręcanym 
Wymiary: 240x100x320mm 
Rodzaj dna: klockowe 

7 
Laminator z 
trymerem 

1 szt. 

Laminator:  
- laminuje zarówno na zimno jak i na gorąco 
- wyposażony w diodę kontroli temperatury 
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mikronów 
- technologia 4 gorących wałków 
- przeznaczony do laminowania dokumentów A4+ 
- prędkość laminacji: 250 mm/minutę 
- czas nagrzewania: 3 minuty 
Trymer: 
- tnie jednorazowo do 8 kartek (80g/m2) 
- obszar blatu: 310x170 mm 
- 3 linie cięcia: prosta, perforowana, falista 

8 
Folia do 

laminowania  
2 op. po 
100 szt. 

Folie do laminowania A4 o grubości 100 mic. Najwyższej 
jakości błyszcząca i sztywna folia do laminowania / 
laminacyjna na gorąco A4 z wykończeniem antystatycznym. 

10  
Flagietki ze 
stojakiem 

3 kpl 

Flagietki materiałowe drukowane na tkaninie flagowej 
poliestrowej o gramaturze 115 g. Wydruk widoczny po obu 
stronach tkaniny. Flagietki cięte na ostro lub obszywane po 
obwodzie przeźroczystą żyłką. Flagietki o wymiarach  
15 cm x 24 cm.  
Flagietki wykończone na tunel dopasowany do stojaczków. 
flaga Polski – 3 szt. 
flaga Unii Europejskiej – 3 szt. 
flaga Województwa Podkarpackiego – 3 szt. 
Stojaczek 3-ramienny w kolorze srebrnym umożliwiający 
montaż zarówno chorągiewek jak i proporczyków. 
- ilość: 3 szt. 
- wysokość stojaczka: 35 cm  
- średnica podstawki: 85 mm  
- wysokość podstawki: 18 mm 
Na 1 kpl składa się stojak, flaga Polski, flaga Unii 
Europejskiej, flaga Województwa Podkarpackiego. 

Termin realizacji zamówienia 

Dostawa do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy). 


