
dk-biuro

€ netto PLN netto PLN brutto

1

Biuwar planer na biurko kalendarz 2023/2024;format: 47 cm x 33 

cm; biuwar drukowany na papierze offset 80g, jednostronnie,30 

kartek,spód podklejany kartonem,całość klejona wzdłuż górnej 

krawędzi,2 kolor na każdej stronie - oznaczone na czerwono 

święta i niedziele.

186,00 zł sztuk 12 15,50 zł

2
bloczek druk KP Dowód Wpłaty

A6 80 kartek 401-5
22,50 zł sztuk 5 4,50 zł

3
bloczek druk KW DOWÓD WYPŁATY

A6 80 kartek
0,00 zł sztuk 0 4,40 zł

4
bloczek druk LISTA OBECNOŚCI

A4
16,50 zł sztuk 3 5,50 zł

5
bloczek druk UMOWA ZLECENIE

A4, nowa 511-1u, bloczek 40 kartek, samokopiujący
28,00 zł sztuk 2 14,00 zł

6
cienkopis do pisania po płytach cd

foliopis czarny
44,00 zł sztuk 11 4,00 zł

7 Datownik samotuszujący z tuszem PL czarny 0,00 zł sztuk 0 10,00 zł

8

długopis automatyczny kulkowy; klasy UNI SXN-101 Jetstream; 

kolor atramentu niebieski, grubość linii pisania 0.35 mm; kolorowa 

obudowa;
80,10 zł sztuk 15 5,34 zł

9

długopis automatyczny olejowy z wymiennym wkładem; klasy 

PILOT super grip G; kolor atramentu niebieski, grubość linii 

pisania 0.22 mm; transparentna obudowa; długość lini pisania 

950m

52,80 zł sztuk 12 4,40 zł

10

Długopis automatyczny, plastikowy, kolor tuszu niebieski olejowy, 

grubość linii 0,27 mm., grubość końcówki 0,7 mm. długość linii 

pisania 1500 m., uchwyt gumowy, z klipsem
50,40 zł sztuk 28 1,80 zł

11

długopis jednorazowy, kolor tuszu niebieski,

Posiada niełamliwą skuwkę z poliwęglanu, tusz soft ink, szerokość 

linii pisania: 0,3 mm, długość linii pisania: 3000 m,
28,80 zł sztuk 24 1,20 zł

12

Długopis, zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu, 

charakterystyczna pomarańczowa polistyrenowa, sześciokątna 

obudowa o średnicy 8,3 mm i długości 14,7 cm, końcówka pisząca 

z węglika wolframu o średnicy 0,7 mm i grubości linii pisania 0,3 

mm, bardzo wydajny (ilość atramentu 0,4 g) - długość linii pisania: 

3500 m, atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, 

szybkoschnący (2 s), gwarantujący płynność pisania, oznaczenie 

producenta, rozmiaru kulki piszącej na obudowie zgodny z 

normami (nie zawiera toksyn i metali ciężkich): ASTM D-4236, 

EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303, 91/338/EEC, produkt nie 

zawiera PVC, kolor tuszu czarny, niebieski, zielony, czerwony 

=komplet.

48,00 zł kpl 6 8,00 zł

13 druk arkusz spisu z natury uniwersalny 0,00 zł sztuk 0 9,50 zł

14
druk delegacja polecenie wyjazdu

służbowego A5, bloczek 40 kartek, samokopiujący
5,00 zł sztuk 1 5,00 zł

15
Dysk zewnętrzny. Typu: SEAGATE Expansion Portable 1TB 

HDD;USB 3.0;
220,00 zł sztuk 1 220,00 zł

16

Dziurkacz, żeliwne ramię, metalowa konstrukcja, pojemnik na 

odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża, wskaźnik 

środka strony, listwa formatowa, blokada ramienia ułatwia 

przechowywanie, ogranicza wysokość do 70 mm, regulowany 

rozstaw otworów: 70/80 mm, dziurkuje do 40 kartek, średnica 

dziurki 6 mm, rozstaw dziurek 80 mm

116,60 zł sztuk 2 58,30 zł

cena

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH POLSKICH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 €

lp

Rodzaj 

zamówie

nia

(dostawy

, usługi, 

roboty 

budowla

ne, 

pracowni

Przedmiot zamówienia Kod CPV

Szacunkowa wartość zamówienia

j.m. sztuk
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17 Folia do laminowania dokumentów A4; 80 mic; 100 sztuk 27,50 zł kpl 1 27,50 zł

18
Gumka do mazania biało/niebieska

Wysoką wydajność wymazywania, dbałość o powierzchnię papieru
36,40 zł sztuk 13 2,80 zł

19

Kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem, podwójny system 

zasilania: Bateria słoneczna i baterie AG-10 LR1130. Stały kąt 

nachylenia wyświetlacza, funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów. Wyłącza się automatycznie. typu  CITIZEN 

CMB1201-BK

50,00 zł sztuk 1 50,00 zł

20
karteczki samoprzylepne

76 x 76 mm x100 szt
43,20 zł sztuk 27 1,60 zł

21
karteczki samoprzylepne

Kolorowe 50x50mm 250K
112,00 zł kpl 14 8,00 zł

22

Karteczki samoprzylepne w kostce 76x76 mm mix kolorów 

neonowych 400 kartek, substancja klejąca usuwalna za pomocą 

wody, fluorescencyjne kolory, możliwość przeklejania karteczek, 

gramatura: 75 g/m2

194,00 zł kpl 10 19,40 zł

23

klej 36g w sztyfcie, kpl-12 sztuk

Nietoksyczny, nie brudzący, zmywalny, doskonały do papieru i 

kartonu, bezpieczny dla dzieci powyżej 3 lat, atest PHZ
192,00 zł kpl 8 24,00 zł

24
klipsy klipy biurowe 25 mm

12 szt binder clips
25,00 zł kpl 5 5,00 zł

25
klipsy klipy biurowe 32 mm

12 szt binder clips
12,75 zł kpl 5 2,55 zł

26

Koperta 20/K

w. zewnętrzny: 37 x 48 cm, samoklejąca, biała, wielowarstwowa 

folia bąbelkowa LDPE
45,00 zł sztuk 30 1,50 zł

27
Koperta C3, samoklejąca, biała

324,00 zł sztuk 600 0,54 zł

28
koperta C4, samoklejąca,

Biała, 90 gr, A4
166,50 zł sztuk 555 0,30 zł

29
koperta C5 listowa,

Samoklejąca, biała, 70-75g
102,57 zł sztuk 1315 0,08 zł

30 Koperta C6 samoklejąca, biała, 70-75g 58,50 zł sztuk 1170 0,05 zł

31
koperty metalizowane; pasek samoprzylepny; format DL; kolor 

złoty; typ pearl; komplet-opakowanie 10 sztuk
0,00 zł kpl 0 10,00 zł

32 Koperty ozdobne; format: K4 (156 x 156 mm), białe, 100g/m2 195,00 zł sztuk 500 0,39 zł

33 Koperty, DL SK, białe, 220x110 mm, kpl=1000 sztuk 127,00 zł kpl 1 127,00 zł

34
Korektor w pisaku z metalową końcówką; szybkoschnący płyn 

korekcyjny; pojemność 10 ml; końcówka metalowa
40,59 zł sztuk 11 3,69 zł

35

Korektor w taśmie

bez wymiennej kasety z ochronną nasadką o długości min. 8 m x 

0,5 cm
27,00 zł sztuk 15 1,80 zł

36
Korektor z pędzelkiem; szybkoschnący; niewidoczny na 

fotokopiach; pojemność 20 ml
3,69 zł sztuk 1 3,69 zł

37

Kostka papierowa biała o wymiarach 85x85x35 mm, klejona wzdłuż 

jednego boku, odpowiednia jako wkład do uzupełnienia pojemnika 

albo samodzielny bloczek do notowania
21,00 zł sztuk 3 7,00 zł

38
koszulki krystaliczne A4 40 mic.

multiperforowane, otwierane u góry, kpl-100 szt w folii
57,80 zł kpl 17 3,40 zł

39 Księga wyjść służbowych A4 PU/OS-226 47264 14,00 zł sztuk 1 14,00 zł

40
księga, książka korespondencyjna,

300 kart
45,00 zł sztuk 1 45,00 zł

41 linijka  aluminiowa 60 cm. 72,00 zł sztuk 2 36,00 zł

42

Marker olejowy srebrny

okrągła końcówka, tusz olejowy, znakowania wszystkich 

powierzchni szorstkich i gładkich; wodoodporne; nie tracą koloru 

na słońcu, odporne na ścieranie, grubość linii pisma 2,2 – 2,8mm.

30237430-2 35,00 zł sztuk 2 17,50 zł
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43

Marker olejowy żółty

okrągła końcówka, tusz olejowy, znakowania wszystkich 

powierzchni szorstkich i gładkich; wodoodporne; nie tracą koloru 

na słońcu, odporne na ścieranie, grubość linii pisma 2,2 – 2,8mm.

30237430-2 70,00 zł sztuk 4 17,50 zł

44
marker permanentny 2.0 mm

czarny okrągły
30192121-2 91,00 zł sztuk 13 7,00 zł

45

Niszczarka; Niszczy: karty kredytowe, papier, zszywki, rodzaj 

cięcia: ścinki blokada bezpieczeństwa,pojemność kosza [19l]; typu 

FELLOWES 10M
650,00 zł sztuk 1 650,00 zł

46 Nożyczki biurowe 108,00 zł sztuk 6 18,00 zł

47 Nożyczki dla leworęcznych 0,00 zł sztuk 0 8,00 zł

48
ofertówka A4 twarda

"L" 0.20 mm obwoluta
36,75 zł sztuk 35 1,05 zł

49 ołówek HB 46,50 zł sztuk 31 1,50 zł

50

Ostrze do trymera do papieru.

Typu: do trymerów FELLOWES SafeCut™ do cięcia falowanego, 

perforacji, zginania 3 sztuki=kpl
54,00 zł kpl 2 27,00 zł

51

Ostrze do trymera do papieru.

Typu: do trymerów FELLOWES SafeCut™ do cięcia prostego 2 

sztuki=kpl
44,00 zł kpl 2 22,00 zł

52
Pamięć Flash USB 128 GB typu: Pendrive KINGSTON 

DataTraveler Exodia; USB 3.0;
70,00 zł sztuk 2 35,00 zł

53
Pamięć Flash USB 32 GB typu: KINGSTON DataTraveler Exodia ; 

USB 3.0;
100,00 zł sztuk 4 25,00 zł

54
Papier A3 min. 80g

białość CIE: 153, FSC, EU ecolabel
792,00 zł ryza 24 33,00 zł

55

Papier A3 160g

FSC® Mixed Credit GFA-COC-001390 CO2 neutral, papier 

satynowany do druku laserowego, spełniający najwyższe 

wymagania nowoczesnych kopiarek i drukarek

720,00 zł ryza 8 90,00 zł

56
Papier A4 Biały, min. 80G

Białość CIE: 153, FSC, EU ecolabel
30197630-1 780,00 zł ryza 60 13,00 zł

57

Papier A4 220g, ryza 250 ark.

satynowany do druku laserowego, spełniający najwyższe 

wymagania nowoczesnych kopiarek i drukarek, FSC® Mixed 

Credit GFA-COC-001390 CO2 neutral

1 024,00 zł ryza 16 64,00 zł

58

papier ksero A4 kolor jasnoniebieski; 160g/m2; ark. 250;

wyprodukowany z surowca z certyfikatem FSC; kompatybilny z 

drukarkami laserowymi
248,00 zł op 4 62,00 zł

59

papier ksero A4 kolor kremowy; 160g/m2; ark. 250;

wyprodukowany z surowca z certyfikatem FSC; kompatybilny z 

drukarkami laserowymi
248,00 zł op 4 62,00 zł

60

papier ksero A4 kolor łososiowy; 160g/m2; ark. 250;

wyprodukowany z surowca z certyfikatem FSC; kompatybilny z 

drukarkami laserowymi
248,00 zł op 4 62,00 zł

61

papier ozdobny; do eleganckiej korespondencji; insertów do kart 

okolicznościowych; dyplomów; przeznaczony do drukarek 

laserowych;

format A4; 220g; kolor kremowy; komplet-opakowanie 20 ark; typ 

iceland

150,36 zł kpl 14 10,74 zł

62
Papier samoprzylepny A4; do użycia w drukarkach laserowych; 

komplet 100 arkuszy;
148,00 zł sztuk 4 37,00 zł

63
pinezki tablicowe; kolorowe plastikowe łebki;do tablic 

korkowych;komplet 100 sztuk
38,50 zł kpl 7 5,50 zł

64
pióro kulkowe ze skuwką; klasy SX-217 Jetstream; kolor atramentu 

niebieski, grubość linii pisania 0.35 mm
15,00 zł sztuk 1 15,00 zł

65

Pióro żelowe automatyczne, grubość linii pisania 0,3-0,5 mm, 

długość linii pisania min 900m,

Kolor czerwony
8,00 zł sztuk 2 4,00 zł
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66

Pióro żelowe automatyczne, grubość linii pisania 0,3-0,5 mm, 

długość linii pisania min 900m,

Kolor niebieski
40,00 zł sztuk 10 4,00 zł

67

Pióro żelowe automatyczne, grubość linii pisania 0,3-0,5 mm, 

długość linii pisania min 900m,

Kolor zielony
4,00 zł sztuk 1 4,00 zł

68
Pióro żelowe automatyczne, grubość linii pisania 0,3-0,5 mm, 

długość linii pisania min 900m,  Kolor czarny
6,68 zł sztuk 1 6,68 zł

69

pojemnik na dokumenty, foldery z metalowej siateczki powlekanej 

lakierem szerokość grzbietu: 79mm;pojemność: do 850 kartek o 

gramaturze 80gsm;format: A4 wymiary: 79x289x250mm;kolor 

srebrny

36,00 zł sztuk 1 36,00 zł

70

Pojemnik transportowy EURO 300 z pokrywą, z polipropylenu z 

pokrywą, odporny jest na działanie niskich i wysokich temperatur, 

promieniowanie UV,Wymiary zewnętrzne [mm] 600 x 400 x 300, 

ładowność 50 kg, typu Artech

172,60 zł sztuk 2 86,30 zł

71
Polecenie przelewu Podatki 2 odcinkowe A6 471-5,

bloczek 80 kartek
14,00 zł sztuk 2 7,00 zł

72

Półka metalowa siatkowa na biurko, czarna

Szuflada wykonana z metalowej siatki powlekanej czarnym 

lakierem,możliwość składowania na sobie kilku szuflad, wymiary: 

280x340x80mm

24,00 zł sztuk 1 24,00 zł

73

przekładki indeksujące do segregatora, format: 1/3 A4, wymiary: 

230 x 105 mm, 190 g,  możliwość wpięcia pionowo lub poziomo, 

opakowanie zawiera 50 arkuszy, zapakowane w folię ochronną, 

mix kolorów

64,00 zł kpl 8 8,00 zł

74
Przekładki samoprzylepne

Stick'n 70x70 różowe
6,00 zł sztuk 1 6,00 zł

75
Rolki termiczne do kas fiskalnych,terminali płatniczych, szerokość 

taśmy 28mm, długość 30 m op=10 szt
25,00 zł op 2 12,50 zł

76

Rozszywacz biurowy do zszywek, 2x5,5 cm,szczypce w plastikowej 

obudowie. Przeznaczone do łatwego usuwania zszywek, bez 

uszkodzenia stron połączonych wcześniej dokumentów
25,50 zł sztuk 3 8,50 zł

77

segregator A4/30/2R Akta Osobowe

Na grzbiecie okienko do wpisania nazwiska pracownika, w 

wyposażeniu znajduje się rozporządzenie MPiPS oraz dwustronnie 

zadrukowane przekładki, 1200 g, kolor biało-niebieski, wkładek na 

dokumenty: 3 (ABC), surowiec: tektura introligatorska 

kaszerowana dwustronnie, format A4, grzbiet 30 mm

19,80 zł sztuk 2 9,90 zł

78

Segregator A4/2R/20MM, ringowy PP, czerwony

Wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm, 

pokryty ekologiczną folią PP (100μm) o strukturze płótna, 

wewnątrz biała wyklejka papierowa, 2-pierścieniowy mechanizm w 

kształcie litery O, średnica pierścieni: 20mm, szerokość grzbietu: 

30mm, wymiary: 35x320x265mm

20,00 zł sztuk 4 5,00 zł

79

segregatory A4 50 mm

okładka wykonana z tektury powlekanej okleiną PP; klasyczny 

mechanizm dźwigniowy i listwa zaciskowa;

satynowana okleina wewnętrzna w kolorze szarym; wymienna 

etykieta grzbietowa, wtapiana kieszeń;

format A4; grubość grzbietu 5 cm;

140,00 zł sztuk 20 7,00 zł

80

segregatory A4 80 mm,

Okładka wykonana z tektury powlekanej okleiną PP; klasyczny 

mechanizm dźwigniowy i listwę zaciskową; satynowana okleina 

wewnętrzna w kolorze szarym; wymienna etykieta grzbietowa, 

wtapiana kieszeń; Stabilizujące okucia dolne i metalowa oprawa 

oczek chwytnych zwiększają walory użytkowe segregatora; format 

A4; grubość grzbietu 8 cm;

189,00 zł sztuk 27 7,00 zł

81

Skoroszyt twardy A4 pcv

Przód przezroczysty, tył kolorowy, boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, w środku blaszka i 

wąs o długości 16,5 cm, umożliwiający wpięcie dokumentów do 20 

mm, wymienny, papierowy pasek do opisu

84,00 zł sztuk 84 1,00 zł

82 Spinacze metalowe, niklowane 28mm po 100 szt./op 12,00 zł kpl 8 1,50 zł

83

Tablica korkowa 150x100 cm; wykonana jest z korka 

portugalskiego, naklejonego na płytę pilśniową miękką, rama z 

drewna sosnowego I gatunku, pozbawiona drzazg i skaz.
0,00 zł sztuk 0 120,00 zł

84
taśma biurowa przezroczysta

grand 18 mm x 30 m kw 18/30
36,80 zł sztuk 32 1,15 zł

85 Taśma dwustronna 50 mm x 10 m; 319,00 zł sztuk 29 11,00 zł

86 taśma maskująca 30 mm x 25 y papierowa 24,00 zł sztuk 8 3,00 zł
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87
Taśma pakowa, 48mm x 50m

szeroka brązowa, klejąca pakowa 48mm x 50m
45,00 zł sztuk 9 5,00 zł

88

teczka A4 papierowa wiązana, 300g,

Wykonana z grubego kartonu 300g/m2, wyposażona w tasiemki, 

posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed 

wypadnięciem

34,00 zł sztuk 17 2,00 zł

89

teczki białe papierowe z gumką, 250g,

Wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy 

wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed 

wypadnięciem, wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury o 

klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej 

powyżej 0,4 mol/kg.

42,00 zł sztuk 60 0,70 zł

90
Toner cyjan, zamiennik klasy: katun  gpr-23/c-exv 21 do CANON 

IRC2380i
0,00 zł sztuk 0 150,00 zł

91
Toner cyjan; Kyocera_ECOSYS_M5521cdw wydajność nie mniej 

2200 stron
0,00 zł sztuk 0 68,00 zł

92
Toner czarny, zamiennik Brother TN-2320

do Brother HL-L2300D
0,00 zł sztuk 0 26,00 zł

93 Toner czarny, zamiennik klasy: katun  do Canon Advance C5535i 0,00 zł sztuk 0 602,99 zł

94
Toner czarny, zamiennik klasy: katun access gpr-23/c-exv 21 do 

CANON IRC2380i
0,00 zł sztuk 0 140,00 zł

95
Toner czarny; do HP LaserJet 1010 zamiennik; zwiększona 

wydajność
0,00 zł sztuk 0 30,00 zł

96
Toner czarny; Kyocera_ECOSYS_M5521cdw wydajność nie mniej 

2200 stron
0,00 zł sztuk 0 237,00 zł

97
Toner magenta, zamiennik klasy: katun  do Canon Advance 

C5535i
0,00 zł sztuk 0 857,99 zł

98
Toner magenta, zamiennik klasy: katun  gpr-23/c-exv 21 do 

CANON IRC2380i
0,00 zł sztuk 0 150,00 zł

99
Toner magenta; Kyocera_ECOSYS_M5521cdw wydajność nie 

mniej 2200 stron
0,00 zł sztuk 0 68,00 zł

100
Toner żółty, zamiennik klasy: katun

doCanon Advance C5535i
0,00 zł sztuk 0 368,00 zł

101
Toner żółty; Kyocera_ECOSYS_M5521cdw wydajność nie mniej 

2200 stron
0,00 zł sztuk 0 68,00 zł

102 Tusz czarny; cartridge do HP DeskJet F4580 orginał; 184,00 zł sztuk 2 92,00 zł

103 Tusz do pieczątek stempli; 25 ml; czerwony 39,96 zł sztuk 4 9,99 zł

104 Tusz kolorowy; cartridge do HP DeskJet F4580 orginał; 218,00 zł sztuk 2 109,00 zł

105
Wymienne paski do trymerów. Typu: FELLOWES A3;

3 sztuki=kpl
96,00 zł kpl 3 32,00 zł

106
Wymienne paski do trymerów. Typu: FELLOWES A4;

3 sztuki=kpl
66,00 zł kpl 3 22,00 zł

107

Zakładki indeksujące 12 X 45 MM 5 kolorów po 25 kartek, 

substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, fluorescencyjne 

kolory zakładki wielorazowe, z możliwością zapisu, ilość fiszek: 5 x 

25, wykonane z PP o grubości: 60 μm

83,00 zł kpl 5 16,60 zł
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108
zakładki indeksujące kolorowe

15 x 50 mm , 5 x 100 zakładek
12,00 zł kpl 6 2,00 zł

109

zakreślacz pomarańczowy

oznaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru, 

nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz 

trwałością – nie rozmazuje się, końcówka ścięta, grubość linii 

pisania: ~1-5 mm, długość linii pisania: ~200 m

21,00 zł sztuk 7 3,00 zł

110

zakreślacz różowy

oznaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru, 

nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz 

trwałością – nie rozmazuje się, końcówka ścięta, grubość linii 

pisania: ~1-5 mm, długość linii pisania: ~200 m

30,00 zł sztuk 10 3,00 zł

111

zakreślacz żółty

oznaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru, 

nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz 

trwałością – nie rozmazuje się, końcówka ścięta, grubość linii 

pisania: ~1-5 mm, długość linii pisania: ~200 m

24,00 zł sztuk 8 3,00 zł

112

Zestaw bardzo mocnych magnesów do tablic 

magnetycznych,rdzeń wykonany z magnesu neodymowego klasy 

N35; obudowa stalowa w kształcie wygodnego w uchwycie pionka, 

pokryta powłoką antykorozyjną; średnica 12 mm; wysokość 16 mm; 

Komplet 16 sztuk

100,00 zł kpl 2 50,00 zł

113

Zszywacz metalowy, wykończenie z tworzywa sztucznego. 

Podstawa nierysująca podłoża. Wskaźnik ilości zszywek. Zszywa 

do 30 kartek. Na zszywki 24/6, 26/6. Głębokość zszywania 51mm. 

zszywanie otwarte, zamknięte, tapicerskie

78,00 zł sztuk 2 39,00 zł

114

Zszywacz tapicerski wielofunkcyjny; typu Neo Tools 16-030 

wielofunkcyjny 4w1, 6-14 mm, aluminiowy,

zszywki J, G, L, E
90,00 zł sztuk 1 90,00 zł

115
zszywki 24/6 kpl-1000 szt

Mosiężne, zaostrzone krawędzie
24,00 zł kpl 12 2,00 zł

116
zszywki tapicerskie do takera 11.3x6mm 0.7mm

2000szt=kpl, typ J
34,00 zł kpl 2 17,00 zł

117
zszywki tapicerskie do takera TYP 53

8 mm 1000 szt=kpl
4,00 zł kpl 1 4,00 zł

0 0 11 103,65 złRAZEM
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