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Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu j.m. ilość 

1 

Laminator OPUS ProfiLAM A3 

Pozwala na laminowanie kolorowych zdjęć. Laminator wyposażony w 
elektroniczny programator temperatury, ciekłokrystaliczny wyświetlacz oraz 
cyfrową kontrolę prędkości poruszania się wałków, pozwalające wybrać 
najbardziej optymalny wariant laminacji. Panel sterowania umożliwia szybkie i 
komfortowe korzystanie z 9 programów laminacji. Gwarancja. 

szt. 1 

2 

Laminator Verotech A4, VL-640 z trymerem A4 

Przenośny laminator z trymerem wysokość 40cm, szerokość 40 cm. 
Gwarancja. 

szt. 1 

3 Laminator Fellowes Lunar A4.  Gwarancja szt. 1 

4 

Niszczarka Kobra + 1CC ES 

Wymiary: szerokość 39 cm x głębokość 30 cm x wysokość  59 cm, pojemność 
pojemnika na ścinki 38,5l waga 12 kg. Noże tnące wieloelementowe wzmacniane 
(dożywotnia gwarancja). Szerokość szczeliny  230 mm. Niszczy naraz 12 kartek 
(80g), niszczy papier, zszywki biurowe, spinacze oraz karty plastikowe. Może 
pracować w ciągu pracy ciągłej przez 60 minut, czas odpoczynku 15minut, 
posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Poziom DIN 32757 (stara norma) 3, 
poziom DIN 66399  (nowa norma) – P-4, PT-4, E-3, F-1. Gwarancja 

szt. 2 

5 
Niszczarka Kobra +2 CC2 ES 

Niszczarka spełniająca wymagania DIN (66399) P-5. Gwarancja 
szt. 1 

6 

Niszczarka Fellowes 21CS 

Niszczy jednorazowo do 12 kartek (70g) na ścinki 4x52 mm, P-3/T-3, Szerokość 
wejścia 230 mm, Kosz o pojemności 15 litrów, Gwarancja. 
Czujnik SafeSense 

szt. 4 

7 

Niszczarka Rexel Auto + 130X 

Bardzo duża wydajność - niszczy automatycznie do 130 kartek. Brak uciążliwych 
zacięć dzięki systemowi AutoReverse. Ciche, dzięki zastosowaniu technologii 
SilentShred. Energooszczędna – dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się 
automatycznie, gdy nie jest używane. Szerokość wejścia - 229mm, Niszczy 130 
kartek w zaledwie 5 minut, czas pracy ciągłej 10 minut.  
Kosz o pojemności 32 litrów. Gwarancja 

szt. 1 

8 

Niszczarka Rexel DUO  nr  katalogowy: 2102560EU 

szer. szczeliny 220 mm, szer. cięcia 4x45mm, stopień tajności DIN3,  
poj. kosza 17l, automatyczny start/stop. Gwarancja 

szt. 10 

9 
Podstawa pod monitor LCD/TFT Fellowes Plus Smart Suites,                                

nr katalogowy: 8020801 
szt. 8 

10 

Trymer  Fellowes Proton A3 

Zawiera bezpieczną w użyciu unikalną kasetę Fellowes SafeCut z ostrzem ze stali 
nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety, jest wysuwane tylko 
w momencie cięcia. W zestawie kaseta z ostrzem do cięcia prostego, możliwość 
dokupienia dodatkowych ostrzy. Zintegrowany system przechowywania kaset 
SafeCut gwarantuje, że ostrza zawsze będą pod ręką. Tnie jednorazowo do 10 
arkuszy papieru (80g) A3. Gwarancja 

szt. 2 



11 

Gilotyna Wallner GB 320 

Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru,. Antypoślizgowa 
podstawa blatu roboczego. Plastikowa osłona. Ogranicznik do regulowania 
wymiarów cięcia. Jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g  
Gwarancja. 

szt. 1 

12 

Trymer Rexel SMARTCUT A4 , 10 kartek 

Tną jednorazowo do 10 kartek. 3 opcje cięcie: w linii prostej, falistej oraz 
bigowanie. Q zestawie ostrze do cięcia w linii prostej (pozostałe ostrza dostępne 
są oddzielnie). Wytrzymała metalowa podstawa. Z oznaczeniami formatu A4, A5 i 
A6. Długość cięcia 320 mm do papieru formatu A4. Gwarancja. 

szt. 1 

13 

Bindownica Fellowes A4 Star+ 150 

Jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty 
o grubości do 150 arkuszy, maks. średnica grzbietu 19 mm. Dla osób lewo- 
i praworęcznych. Obustronna dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza 
siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej ilości kartek. System 
dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie 
dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównywanie dokumentów. Gwarancja. 

szt. 1 

14 Podstawa pod stopy/podnóżek VeroTech 70005 szt. 2 

 
Miejsce dostawy: Magazyn nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 


