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pieczęć firmowa

Lp. Nazwa artykułu Marka

Cena 

jednostkowa 

netto

Cena 

jednostkowa 

brutto

Ilość Jednostka Wartość netto Wartość brutto

1

Akumulatorki o pojemności 2300mAh HR06/AA opak=4szt. Utrzymują 

moc do 1 roku a działają do 5 lat. Wykonane w technologii Super 

Lattice Alloy. Wytrzymują do 6x dłużej w aparatach fotograficznych w 

stosunku do zwykłych baterii alkalicznych (4 szt akumulatorków 

zastępują do 3 200 baterii alkalicznych)

Energizer 

Extreme
6 opakowanie

2

Akumulator o pojemności 800mAh, HR03/AAA, opak=4szt. Utrzymują 

moc do 1 roku a działają do 5 lat. Wykonane w technologii Super 

Lattice Alloy. Wytrzymują do 6x dłużej w aparatach fotograficznych w 

stosunku do zwykłych baterii alkalicznych (4 szt akumulatorków 

zastępują do 3 200 baterii alkalicznych)

Energizer 

Extreme
22 opakowanie

3

Baterie AA opak=4szt. Działają do 11x dłużej niż standardowe baterie 

alkaliczne. Bardzo lekkie – aż 33%lżejsze niż baterie alkaliczne. 

Konstrukcja odporna na wycieki. Okres ważności – 20 lat

Energizer 

Ultimate 

Lithium

58 opakowanie

4

Baterie AAA opak=4szt. Działają do 11x dłużej niż standardowe 

baterie alkaliczne. Bardzo lekkie – aż 33%lżejsze niż baterie 

alkaliczne. Konstrukcja odporna na wycieki. Okres ważności – 20 lat

Energizer 

Ultimate 

Lithium

24 opakowanie

5
Bloki do flipchartów 65x100mm, 50 kartek gładki; gramatura papieru 

70g; 5 otworów do zawieszenia na flipcharcie

Office 

Product
2 sztuka

6

Chusteczki do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych i 

metalowych, zawartość pojemnika 100 szt;  płyn, którym są 

nasączone w 99% zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków 

Durable 3 opakowanie

7

Cienkopis z cienką fibrową końcówką, wzmocnioną metalową 

obudową, ergonomiczna, trójkątna obudowa, atrament z formułą Dry 

Safe, twarde, plastikowe etui- 4 kolory 

Staedtler 13 opakowanie

8 Cienkopis, czarny Grand 23 sztuka

9 Cienkopis, niebieski Grand 18 sztuka

10

Długopis żelowy niebieski; nieautomatyczny; gumowy uchwyt; 

długość linii pisania 550m; grubość linii pisania 0,3mm (grubośc 

końcówki 0,6mm); końcówka „niklowane srebro”; wodoodporny tusz 

ze specjalym pigsmentem nadający kolorom intensywność

Pentel K116 91 sztuka

11

Długopis żelowy przyklejany - samoprzylepna podstawka, rozciągliwa 

sprężynka; możliwość regulacji pochylenia długopisu; długość linii 

pisania 600m 

Office 

Product
11 sztuka
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12

Długopis żelowy; niebieski; wyposażony w mechanizm chowania 

wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. 

gumowy uchwyt w kolorze tuszu zapobiegający wyślizgiwaniu się z 

dłoni podczas pisania, nadaje się do opisywania FV; długość linii 

pisania 1200m; grubość linii pisania 0,32mm

Pilot G-2 26 sztuka

13

Długopis żelowy; czerwony; wyposażony w mechanizm chowania 

wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. 

gumowy uchwyt w kolorze tuszu zapobiegający wyślizgiwaniu się z 

dłoni podczas pisania, nadaje się do opisywania FV; długość linii 

pisania 1200m; grubość linii pisania 0,32mm 

Pilot G-2 2 sztuka

14

Długopis żelowy; zielony; wyposażony w mechanizm chowania wkładu 

oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. gumowy 

uchwyt w kolorze tuszu zapobiegający wyślizgiwaniu się z dłoni 

podczas pisania, nadaje się do opisywania FV; długość linii pisania 

1200m; grubość linii pisania 0,32mm 

Pilot G-2 2 sztuka

15

Dziurkacz czarny z uchwytem z niełamliwego plastiku; wysuwany 

ogranicznik formatu oraz blokada rączki; w zestawie 5 wymiennych 

kolorowych pierścieni; dziurkuje jednorazowo do 25 kartek; 

gwaranacja 5 lat

Laco L300 8 sztuka

16

Dziurkacz; metalowy z gumowana rękojeścią; mechanizm 

umożliwiający redukcję siły nacisku o 50%; gwarancja 10 lat; 

dziurkuje do 65 kartek

SAX 618 4 sztuka

17
Etykiety 105x48 mm opakowanie 100 ark. Kolor etykiet: biały; 

Format arkusza A4 Liczba etykiet na arkuszu : 12 sztuk; system QCT
EMERSON 2 opakowanie

18
Grafity ołówkowe 0,7mm HB; polimerowe (połączenie syntetycznej 

żywicy, grafitu i węgla); opakowanie 12szt.; 
Pentel 7 opakowanie

19

Gumka biała/niebieska; do ołówka i atramentu; wymiary 

39x17,6x21,1mm; nie pozostawia śladów i nie niszczy ścieranej 

powierzchni

Maped Duo 12 sztuka

20
Gumka do mazania polimerowa; nie twardnieje i nie pęka z upływem 

czasu; kolor czarny; wymiary: 43x17,4x11,7mm

Pentel 

ZEAH06
1 sztuka

21

Kalkulator biurowy; 12 pozycyjny wyświetlacz; funkcja sprawdzania i 

poprawy obliczeń (do 150 kroków); wymiary: 191x x140 x 35mm; 

podwójne i potrójne zero; obliczanie marży; klawisz cofania; suma 

całkotiwa GT; zapis walutowy ADD2; pochylony wyświetlacz

Casio DJ-120 

Plus
4 sztuka

22
Karteczki samoprzylepne Z-notes; kolor pomarańczowy, zielony i 

różowy, 100 karteczek w bloczku, 76x76 
Post-it 73 bloczek

23 Karteczki samoprzylepne żółte 76x76mm; bloczek 100szt DONAU 188 bloczek

24 Karteczki samoprzylepne żółte; 38x51mm; bloczek 100szt DONAU 90 bloczek

25

Klej w sztyfcie 40g; do klejenia papieru, tektury i fotografii; wysoka 

przyczepnośc początkowa; nie marszczy papieru i nie wysycha; 

zmywalny w temperaturze 20 stopni; opakowanie wykonane w 70% z 

recyklingowego tworzywa sztucznego; masa kleju wytworzona w 90% 

z odnawialnych składników

Pritt 20 sztuka

26 Klip archiwizacyjny; opakowanie 50 szt. Fellowes 40 opakowanie



27 Klipsy biurowe metalowe, rozmiar 15mm pakowane po 12 sztuk; Grand 37 opakowanie

28 Klipsy biurowe metalowe, rozmiar 19mm pakowane po 12 sztuk; Grand 30 opakowanie

29 Klipsy biurowe metalowe, rozmiar 25mm pakowane po 12 sztuk; Grand 5 opakowanie

30 Klipsy biurowe metalowe, rozmiar: 32mm, pakowane po 12 sztuk; Grand 15 opakowanie

31 Klipsy biurowe metalowe, rozmiar: 41 mm, pakowane po 12 sztuk; Grand 10 opakowanie

32 Klipsy biurowe metalowe, rozmiar: 51mm, pakowane po 12 sztuk; Grand 10 opakowanie

33 Koperta B5 samoprzylepna biała 176x250 mm 1 op.50 szt. NC Koperty 1 opakowanie

34 Koperta C4 samoprzylepna biała 229x324 mm 1 op.-250 szt. NC Koperty 1 opakowanie

35

Koperty B4 HK  białe 10 szt w opakowaniu  - o powiększonej 

pojemności do przesyłania większej ilości dokumentów. Wykonane z 

grubego papieru, pasek samoprzylepny. Rozmiar 250x353x38 mm.

NC Koperty 6 opakowanie

36

Korektor w piórze 8ml; uchwyt połączony  z dozownikiem; igłowa 

końcówka zaworkowa, wykonana z mosiądzu; nylonowa obudowa; 

przezroczysta skuwka; średnica końcówki 2,3mm

Tipp-ex 

Shake'n 

Squeeze

6 sztuka

37

Korektor w taśmie; 4,2mm x 25m; wykonany w 84% z materiałów 

przetworzonych; przezroczysta obudowa, mechanizm naciągu taśmy; 

silikonowa taśma odporna na zerwanie i wilgoć; ruchomy mechanizm

Pentel ZT54 16 sztuka

38
Kostka biurowa nieklejona 83x83x75mm, biała; pasuje do 

przyborników Donau
DONAU 33 sztuka

39

Kostka biurowa nieklejona 83x83x75mm, kolorowa (5 warstw 

kolorystycznych);  wymiary 83x83x75mm; pasuje do przyborników 

Donau

DONAU 14 sztuka

40

Koszulka A4 do segregatora z klapką, otwierana z boku; grubość folii 

minimum 150 mic; folia krystaliczna; 4 otwory do wpinania w 

segregator; 1op.-10 szt.  

BANTEX 12 opakowanie

41

Koszulka A4 poszerzana z krystalicznej ekologicznej folii, format 

szerszy niż A4 na katalogi, otwierana od góry, wymiary wewnętrzne: 

220x300mm, gramatura folii: 120 mic., pakowana po 25 sztuk. 

DONAU 14 opakowanie

42

Koszulka ''U'' w formacie A4 z poszerzanymi bokami, na dokumenty i 

katalogi; grubość folii 180mic; groszkowa struktura folii; 

harmonijkowe dno i boki; 1 opak.= 10 szt.; 

ELBA 11 opakowanie

43
Koszulki A4, 100 szt w opakowaniu kartonowym, krystalicznie 

przezroczysta, grubość minimum 100 mic, wzmocniony brzeg 
Q-CONNECT 62 opakowanie

44
Koszulki na płyty CD, pojedyncze, foliowe, z oczkami do wpięcia do 

segregatora, op.=10 szt. 
BANTEX 5 opakowanie

45 Linijka plastikowa 30 cm przezroczysta DONAU 8 sztuka

46 Linijka plastikowa z przezroczystego polistyrenu, 50cm z uchwytem DONAU 7 sztuka

47

Marker do płyt CD/DVD, dwustronny z szybkoschnącym tuszem, dwa 

rodzjae końcówek: 0,8mm (stożkowa), i 0,5mm (igłowa), kolor 

czarny TO-320  

TOMA 17 sztuka



48

Marker permanentny z płynnym tuszem; system dozowania tuszu za 

pomocą tłoczka; linia pisania 1300m; grubość końcówki 4,5mm; 

dostępny aż w 8 kolorach; 

Pentel NLF50 13 sztuka

49

Markery kolorowe do tablicy suchościeralnej; długość linii pisania 

1200m; grubość linii pisania 1,1 do 2,2mm; tłoczek dozujący tusz 

umożliwia 4x dłuższą linię pisania niż w tradycyjnym markerze; op.=4 

sztuki z gąbką (magnetyczna)

Pentel 

MWL5S
9 opakowanie

50 Naboje do pióra Parker niebieskie; długie; opakowanie  5szt. PARKER 4 opakowanie

51

Nożyczki 20,5cm; ostrze ze stali nierdzewnej; ergonomiczny i miękki 

uchwyt dla prawo i lewo ręcznych; dożywotnia gwarancja; mogą być 

stosowane również do tkanin i skóry; spiczaste zakończenia 

Scotch 

Precision
9 sztuka

52

Ołówek drewniany bez gumki; obudowa pokryta ekologicznym 

lakierem; ergonomiczny trójkatny przekrój; specjalna miękka strefa 

uchwytu, pokryta drobnymi punkcikami

Faber Castell 15 sztuka

53

Ołówek HB z gumką; obudowa pokryta ekologicznym lakierem; 

ergonomiczny trójkatny przekrój; specjalna miękka strefa uchwytu, 

pokryta drobnymi punkcikami

 Faber 

Castell
38 sztuka

54

Papier formatu A3, gramatura 80g / m2 , białość 166 CIE , wilgotność 

3,8-5,0 % , grubość 108+/-3 , nieprzeźroczystość >91 %, 

przepuszczalność powietrza  <1.250 cm 3/min , gładkość 160+/-50 

cm 3/min.; ryza 500 arkuszy

POLJET A3 9 ryza

55

Papier formatu A4, gramatura 80g / m2 , białość 166 CIE , wilgotność 

3,8-5,0 % , grubość 108+/-3 , nieprzeźroczystość >91 %, 

przepuszczalność powietrza  <1.250 cm 3/min , gładkość 160+/-50 

cm 3/min.; ryza 500 arkuszy

POLJET A4 1100 ryza

56 Papier formatu A4 (210x297mm); 250g/m2, ryza 250 arkuszy;
POL COLOR 

LASER A4
5 ryza

57
Papier ksero kolor A4,  niebieski, gramatura 80g; 500 arkuszy w 

ryzie; 
Trophee 3 ryza

58 Papier ksero kolor A4,  zielony, gramatura 80g; 500 arkuszy w ryzie; Trophee 3 ryza

59
Papier ksero kolor A4,  pomarańczowy intensywny, gramatura 80g; 

500 arkuszy w ryzie;  
Trophee 3 ryza

60
Papier wizytówkowy A4 ( rodzaj tłoczenia-laid, kolor kremowy, 

gramatura 100g/m2 ) 1 op.-50 szt;  
Impap 2 opakowanie

61
Papier wizytówkowy A4 ( rodzaj tłoczenia-len, kolor kremowy, 

gramatura 230g/m2 )   1 op.-20 szt; 
ARGO 8 opakowanie

62

Płyn do czyszczenia ekranów telewizyjnych, monitorów laptopów oraz 

szklanych powierzchni kopiarek i skanerów; płyn o właściwościach 

antystatycznych nie zawiera alkoholu; pojemność 250ml. 

Fellowes 2 sztuka

63 Płyn do czyszczenia tablicy suchościeralnej 500 ml; atomizer 2x3 1 sztuka

64

Płyta CD-R, 700MB, Printable, opakowanie slim. Płyta CD 

jednokrotnego zapisu o pojemności 700 MB i prędkości nagrywania 

52x, 10 płyt w opakowaniu slim   

Verbatim 12 opakowanie

65 Płyta DVD-R 4,7GB, slim, 16x speed vitesse; opak=10szt;  Verbatim 5 opakowanie



66

Podkładka żelowa pod myszkę, antracyt, o ergonomicznej formie z 

zintegrowaną podporą dla rąk wypełnioną żelem: wymiary: 

230x26x260mm (szer.x grubość x dług.) 

Durable 5 sztuka

67

Przekładki A4 plastikowe z kolorowymi indeksami 12 kart, Pierwsza 

strona do opisu wykonana z kartonu. Przekładki z plastiku w pięciu 

kolorach, uniwersalna perforacja brzegu 

Esselte 2 opakowanie

68

Przekładki kartonowe kolorowe wąskie, wykonane z grubego 

kolorowego kartonu, gramatura: 190g/m2, poczwórne dziurkowanie, 

wymiary: 235x105mm pakowane po 100 sztuk, kolor pomarańczowy 

DONAU 3 opakowanie

69

Przekładki kartonowe kolorowe wąskie, wykonane z grubego 

kolorowego kartonu, gramatura: 190g/m2, poczwórne dziurkowanie, 

wymiary: 235x105mm pakowane po 100 sztuk, kolor zielony 

DONAU 2 opakowanie

70

Przekładki kartonowe, wąskie, mix kolorów w jednnym opakowaniu, 

pakowane po 100 szt; karton o gramaturze 190g; wymiary: 

235x105mm; 

DONAU 210 opakowanie

71

Pudła archiwizacyjne w formacie A4; 5 otworów na „palec”; miejsca 

do opisu zawartości na grzbiecie i bocznych ścianach; wymiary: 

297x100x340mm; wykonane z 3-warstwowej tektury falistej, 

bezkwasowej (pH ok.7,5); różne kolory;  

DONAU 2670 sztuka

72
Rozszywacz z metalową konstrukcją i obudową z trwałego tworzywa, 

wyposażony w blokadę, 3 lata gwarancji, kolor niebieski 1029 
Eagle 11 sztuka

73
Skoroszyt plastikowy z oczkami, granatowy - przednia okładka 

przezroczysta, - tylnia okładka kolorowa - wysuwany pasek opisowy; 
Biurfol 600 sztuka

74 Spinacz 28mm okrągły metalowy 100szt Grand 64 opakowanie

75 Spinacz 50mm okrągły metalowy 100szt Grand 34 opakowanie

76 Spinacze 70mm okrągłe metalowe 100szt Grand 22 opakowanie

77 Sprężone powietrze min. 400 ml. Fellowes 3 sztuka

78
Sprężone powietrze, 200ml, odwracalne, tzn. bez ryzyka wycieku, nie 

zawiera HCFC oraz CFC, wydłużona dysza;  
Fellowes 2 sztuka

79 Sznurek Dratwa 10 dkg/120m. Jumatex 1 sztuka

80 Taśma biurowa, klejąca 18mm/30m. Grand 24 sztuka

81 Taśma biurowa, klejąca 24mm x 30m. Grand 28 sztuka

82 Taśma klejąca dwustronna 38mm x 25m.  DALPO 11 sztuka

83
Taśma klejąca dwustronna przezroczysta, wymiary: 25mmx12m; 

perforowana krawędź  
Stick'n 10 sztuka

84

Taśma samoprzylepna pakowa; przezroczysta; wymiary 50x66m; klej 

syntetyczny kauczukowy (natychmiastowo i silnie wiąże); 

wodoodporna; taśma polipropylenowa o grubośći 48mic; opak.=6szt.  

Scotch Hot-

melt
6 opakowanie

85

Taśma samoprzylepna pakowa; brązowa; wymiary 50x66m; klej 

syntetyczny kauczukowy (natychmiastowo i silnie wiąże); 

wodoodporna; taśma polipropylenowa o grubośći 48mic; opak.=6szt.  

Scotch Hot-

melt
6 opakowanie



86
Teczka kartonowa A4 z gumką; wykonana z kartonu 400g barwionego 

i lakierowanego jednostronnie; wymiary 235x320mm; granatowa 
Esselte 46 sztuka

87
Temperówka metalowa pojedyncza; wykonana ze specjalnego stopu 

magnezu; stalowe ostrze mocowane wkrętem; 
 KUM 9 sztuka

88
Tuba tekturowa do przenoszenia, przechowywania, przesyłania 

plakatów, z białymi zatyczkami, wymiary(dł./śr.): 75x10cm, brązowa
Leniar 10 sztuka

89

Zakładki indeksujące 20x50mm, 4 kolory neonowe (po 50 z koloru), 

nieprzezroczyste  - nadające się do wielorazowego użytku - 

substancja klejąca usuwalna za pomocą wody. 

DONAU 86 opakowanie

90

Zakreślacz fluorescencyjny, transparentana obrotowa końcówka 

(obrót o 360 stopni); do wszystkich rodzajów papieru (również 

faksowym i kredowym); komplet 4 szt w plastikowym etui; 

pozostawiony bez skuwki nie zasycha do 8 godzin; obudowa w 

kolorze czarnym

UNI USP-200 42 opakowanie

91

Zszywacz  metalowy; innowacyjna technologia precyzyjnego 

prowadzenia zszywki zapobiega jej zacinaniu;  na zszywki 24/6 i 

26/6; wymiary 40 x 58 x 145mm; zszywa jednorazowo do 30 kartek, 

blokada ramienia (otwiera się o 180º); zszywanie otwarte, zamknięte 

i tapicerskie; gwarancja 10 lat

Leitz 5502 5 sztuka

92
Zszywki 24/6, galwanizowane, stalowe; końcówki zaostrzone; 

opakowanie 1000szt;   
NOVUS 96 opakowanie

93 Zszywki biurowe specjalistyczne 23/6, 1000 sztuk  Grand 17 opakowanie

94
Kostka samoprzylepna  - 400 karteczek, mix 5 kolorów neonowych, 

76x76mm  
Stick'n 8 bloczek

95
Długopis z cienką końcówką 0,7 mm, długość linii pisania 3000 m, 

kolor wkładu niebieski, 20 szt. w opakowaniu
Bic Orange 101 opakowanie

96
Tuszownice nasaczone do automatu samotuszującego WAGRAF 

POLAN 4S; kolor tuszu granatowy  
WAGRAF 94 sztuka

97
Tuszownice nasaczone do automatu samotuszującego WAGRAF 

POLAN 6; kolor tuszu granatowy  
WAGRAF 4 sztuka

98
Tuszownice nasaczone do automatu samotuszującego WAGRAF 

POLAN 8; kolor tuszu granatowy  
WAGRAF 20 sztuka

99
Tuszownice nasaczone do automatu samotuszującego COLOP E2460; 

kolor tuszu granatowy  
COLOP 5 sztuka

100
Papier fotograficzny błyszczący, A4, 230g/m2, 20 arkuszy w 

opakowaniu
Yellow One 2 opakowanie

101

Długopis niebieski; nieautomatyczny; długość linii pisania 550m; 

grubość linii pisania 0,3mm (grubośc końcówki 0,6mm); końcówka 

„niklowane srebro”; 

Pentel K116 33 sztuka

102 Pojemnik na długopisy GR-004, kolor czarny Grand 6 sztuka

103 Przybornik na biurko GR-093, kolor czarny Grand 6 sztuka

104 Pojemnik na spinacze, Grand GR-010, kolor czarny Grand 6 sztuka



105

Teczka do podpisu A4, 20 przekładek, z tektury o grubości 1,9 mm i 

gramaturze 1200 g/m2, gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450 

g/m2, faktura skóry, 19 szarych kartek wewn. oraz 20 przegródek 

ułatwiających umieszczanie dokumentów, wzmocnione paski 

oddzielające, otwory na stronach pozwalają kontrolować, grupować 

oraz odnajdywać dokumenty, wymienna etykieta na nazwisko, 

wymiary: 245 x 343 mm, kolor granatowy

DONAU 3 sztuka

106
Długopis automatyczny, średnica końcówki 1,0 mm zapewnia 

szerokość linii pisania 0,4 mm, kolor niebieski obudowy oraz wkładu
BIC Round 20 sztuka

107

Długopis Bic Round Stick Exact, wygodny kauczukowy uchwyt oraz 

wentylowana skuwka, średnica kulki piszącej 0,7 mm, szerokość linii 

pisania: 0,3 mm, kolor tuszu niebieski

Bic Round 

Stick Exact
20 sztuka

108

Koperty DIN E4 RBD  białe 10 szt w opakowaniu  - o powiększonej 

pojemności do przesyłania większej ilości dokumentów. Wykonane z 

grubego papieru, pasek samoprzylepny. Rozmiar 280x400x40 mm.

NC Koperty 6 opakowanie

109

Segregator A4/50mm Wykonane z solidnego kartonu o grubości 

2,2mm pokrytego polipropylenową warstwą na zewnątrz jak i 

wewnątrz . Wyposażony w mechanizm z precyzyjnie dociskającymi się 

szczękami oraz dźwignię  z ergonomicznym dociskiem . Na dolnych 

krawędziach okucia . Na grzbiecie dwustronna  wymienna etykieta  

opisowa oraz otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z 

półki. Segregator o grzbiecie 75mm umożliwia jednorazowe 

archiwizowanie do 500 dokumentów;

ESSELTE 50 sztuka

110

Zszywacz do 100 kartek; ładowanie zszywek od przodu; Gwarancja 

10 lat; wykonany z metalu i plastikowych elementów; na zszywki 

23/6 

NOVUS 2 sztuka

111
Tuszownice nasaczone do automatu samotuszującego COLOP mini 

dater S120; kolor tuszu granatowy  
COLOP 2 sztuka

112 Taśma mleczna 19mm x 33m TESA 6 sztuka

113

Długopis żelowy, szybkoschnący tusz

tusz wodoodporny, pigmentowy, odporny na blaknięcie, wymienny 

wkład, grubość linii pisania: ok. 0,4 mm, 12 szt. w opakowaniu

UNI 1 opakowanie

114

Wkład do długopisu Pelikan niebieski 337 F, tusz permanentny w 

kolorze niebieskim, grubość końcówki to F - cienka (0,8 mm), 

końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej zakończona kulką z 

węglików wolframu

Pelikan 4 sztuka

115
Tuszownice nasaczone do automatu samotuszującego COLOP 3900; 

kolor tuszu granatowy
COLOP 3 sztuka

RAZEM

………………………………………………………………………………

data i podpis


