Załącznik nr 1 do projektu umowy
L. p.
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Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa asortymentu

W środku etykiety perforacja przerywana na całej szerokości etykiety
umożliwiająca rozdzielenie jej na dwie równe części) Nalepka wykonana z
białego bezdrzewnego matowego papieru o wysokiej chłonności, z
Etykiety samoprzylepne do maszyn frankujących Pitney Bowes
perforacją w środku etykiety na całej jej szerokości, umożliwiającą
E 511, E586, E501, E211, E 201 167x42 mm
rozdzielenie etykiety na dwie równe części. Gramatura materiału z
podkładem nie mniejsza niż 160 g/m2. Grubość naklejki (bez podkładu) nie
mniej niż 0,1 mm, gramatura nie mniej niż 80 g/m2. Szerokość nalepki z
podkładem nie mniejsza niż 42 mm 625-0 - 300 szt/1opak,

2

Etykiety samoprzylepne do maszyn Neopost 8700 i 7700,
(140X38)

3

Etykiety samoprzylepne w rolce do maszyn Pitney Bowes typ
PARAGON

4

Etykiety w rolce do maszyn frankujących Pitney Bowes E 541,
E591,E 596, U 561, 5631

5

Opis techniczny

Etykiety samoprzylepne do Pitnay Bowes 6900, B700, 6300,
6600

Rozmiar etykiety 140x39 mm
1000szt/1opk
na węższym brzegu nacięcie umożliwiające łatwe odklejenie etykiety.
Papier samoprzylepny 80g/m2, podkład 75g/m2, klej permamentny - akryl
Wymiary i własności fizykochemiczne zgodne z oryginalną taśmą Pitney
Bowes (167x42 mm)627-2U (6rol/1opak).
611-0 (6rol/1opk) do E 541, E591,E 596,
610-0 (6rol/1opk) do U 561, 5631
Wymiary i własności fizykochemiczne zgodne z oryginalną taśmą Pitney
Bowes (167x42 mm)
SV83019 (opakowanie 500szt. podwójnych nalepek) Nalepka wykonana z
białego bezdrzewnego matowego papieru o wysokiej chłonności, o
wymiarach nie większych niż oryginalne nalepki Pitney Bowes (167x42 mm)
i nie mniejszy niż 150x88 mm, z dwoma nacięciami wzdłuż dłuższej
krawędzi ułatwijącymi odklejenie. Minimalna szerokość nalepki po
odklejeniu od podkładu 39 mm. Gramatura materiału z podkładem nie
mniejsza niż 160 g/m2. Grubość naklejki (bez podkładu) nie mniej niż 0,1
mm, gramatura nie mniej niż 80 g/m2

jm

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

6

Białe - pakowane po 2000 etykiet w pudełku. (1000 arkuszy)
Etykiety samoprzylepne pojedyńcze do maszyn bez
Rozmiar etykiety 140x83 mm, posiadają na środku nacięcie umożliwiające
automatycznego podajinka etykiet (Neopost 4000, 4400, 5000,
łatwe odklejenie etykiety.
5400)
Papier samoprzylepny 80g/m2, podkład 75g/m2, klej permamentny - akryl
(500pdw czyli 1000sz/1opk)

szt.

7

Białe, rozmiar etykiety 167x42 mm
na węższym brzegu nacięcie umożliwiające łatwe odklejenie etykiety,
Etykiety samoprzylepne do maszyn Ascom Hasler typ 224, 320
papier samoprzylepny 80g/m2, podkład 75g/m2, klej permamentny - akryl
pakowane po 1000 lub 1500 szt.

szt.

8

Na krótszych bokach na całej szerokości nacięcie ułatwiające odklejanie,
Nalepka wykonana z białego bezdrzewnego matowego papieru o wysokiej
chłonności, o wymiarach nie większych niż oryginalne nalepki Pitney Bowes
Etykiety samoprzylepne bez perforacji do maszyn frankujących
(167/42) i nie mniejszych niż 150 x 39 mm, na krótszym boku nacięcie
Pitney Bowes
ułatwiajace odklejanie. Gramatura materiału z podkładem nie mniejsza niż
160 g/m2. Grubość naklejki (bez podkładu) nie mniej niż 0,1 mm,
gramatura nie mniej niż 80 g/m2SV92093 - 1000szt/1opak

szt.

Kaseta z taśmą termotransferową do frankownicy Pitney
Bowes typ B 700

Kaseta z taśmą termotransferową (kolor czerwony)
767-1 - materiał oryginalny
dostępne zamienniki

szt.
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Płyn do modułu zaklejania kopert w maszynach frankujących.

Do użytku we wszystkich frankownicach i kopertownicach wyposażonych w
zaklejacz kopert,
pojemność 500ml, 1l, 1,9l, 5l
608-0 - materiał oryginalny
MTS Clean Seal (równoważny E-Z Seal, Seal 7 ligt, Sure Seal) - zamiennik

litr

11

Cartridge z tuszem czerwonym do frankownicy Pitney Bowes
typ PARAGON

12

Wkładka tuszująca (wałek barwiący) do frankownicy Pitney
Bowes 6300

13

Wkładka tuszująca (wałek barwiący) do frankownicy Neopost
4000, 4400, 5000, 5400

9

Wydajność ok. 85.000 ofrankowań bez matrycy sloganowej
materiały oryginalne:
626-1U (1 szt. w opakowaniu)
626-3U (3 szt. w opakowaniu)
MTS/E100U - zamiennik może być pakowany po 1szt lub po 3szt
Wysokiej wydajności wkładka tuszująca, nasączona tuszem czerwonym do
frankownic
wydajność ok. 8.000 ofrankowań
SV93060 - materiał oryginalny - niedostępny
MTS/BP6300ROL - zamiennik
Wysokiej jakości rolka tuszująca do frankownic Neopost, nasączona
czerwonym tuszem do frankownic, pojemność 1psc
300238 - materiał oryginalny
MTS/N4/5R - zamiennik

szt.

szt.

szt.

Wysokiej wydajności wkładka tuszująca, nasączona tuszem czerwonym do
frankownic (niefluorescencyjnym)
wydajność ok. 8.000 ofrankowań bez matrycy sloganowej, ok. 4.000
ofrankowań z matrycą sloganową
Wysokiej jakości rolka tuszująca do frankownicy Ascom Hasler, nasączona
Wkład tuszujący (wałek barwiący) do frankownicy Ascom Hasler
czerwonym tuszem do frankownic, pojemnośc 1pcs
15
F104, F101, F120, SMILE
4.1604.154/02 - materiał oryginalny
MTS/AH/SMILE/104/120RR - zamiennik
14

16

Wkładka tuszująca (wałek barwiący) do frankownicy Neopost
8000/7000

Wkładka tuszujaca (wałek barwiący) do frankownicy Pitney
Bowes 6900/6940

Wysokiej jakości rolka tuszująca do frankownic PB modele 6900/6940,
nasączona czerwonym tuszem do frankownic, pojemność 1pcs,
wydajność ok. 5 000 ofrankowań
SV92091 - materiał oryginalny
MTS/PB616-OR - zamiennik

szt.

szt.

szt.

Wysokiej wydajności wkładka tuszująca nasączona czerwonym tuszem do
frankownic
wydajność ok. 10 000 ofrankowań bez matrycy sloganowej lub 5.000
ofrankowań z matrycą sloganową
SV92148 - materiał oryginalny
brak zamienników
Wysokiej wydajności wkładka tuszująca nasączona czerwonym tuszem do
frankownic
wydajność ok. 10.000 ofrankowań bez matrycy sloganowej lub 5.000
ofrankowań z matrycą sloganową
SV93088 - materiał oryginalny
MTS/625-12 - zamiennik
Tusz na bazie olejowej, nie zasychający na metalowych elementach
datowników i głowic drukujących maszyny,
butelka z aplikatorem o poj. 250ml lub 500ml lub1000ml
SV92025 - materiał oryginalny poj. 100ml,
MTS/PB100R - zamiennik 100ml
MTS/PB250R - zamiennik 250ml

szt.

17

Wkładka tuszująca do frankownicy Pitney Bowes E501, E201,
E600

18

Wkładka tuszująca do frankownicy Pitney Bowes E511, E586,
E211, E541, E591, E596, E510, E540, E565, E566, E586

19

Tusz do frankownic Pitney Bowes 6200, 6900, 6940, E600,
E201, E211, E501, E511, E531, E581, E591, E541, E565,
E400, 5631, U561

20

Tusz do frankownic Ascom Hasler SMILE, 120, 150, 220, 250,
320, 335, 337, 350

Tusz na bazie olejowej, nie zasychający na metalowych elementach
datowników i głowic drukujących maszyny,
wydajność ok. 50.000 ofrankowań
butelka z aplikatorem o poj. 100 ml (dostępne 250ml, 500ml, 1000ml)
MTS/AH100R - zamiennik

litr

21

Tusz do frankownic Neopost 4000, 4400, 5000, 5400, 7000,
7500, 8000, 8500, 9000

Tusz na bazie olejowej, nie zasychający na metalowych elementach
datowników i głowic drukujących maszyny,
wydajność ok. 28.000 ofrankowań
butelka z aplikatorem o poj. 60 ml (dostępne 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml)
MTS/N60R -zamiennik

litr

22

Cartridge z tuszem do stemplownicy Servizio EMS typ PT 212

23

Tusz czarny do stemplownic produkcji Ukraińskiej SzMN-2
SzMN-3

24

Tusz czarny do stemplownic Klussendorf

25

Tusz do stemplownic SEKAP

26

Tusz do stemplownic Pitney Bowes

27

Tusz do stemplownic MORICO typ G3

28
29
30
31
32

Wałki barwiące do stemplownicy typu Marico G3
Wałek tuszujący do stemplownicy PT 212 p
Wałek pośredni do frankownicy PB E501
Pasek zębaty do stemplownicy Klussendorf 637
Taśma transportowa do stemplownicy Klussendorf 280
Tuszu do stemplownic metalowych na bazie oleju NORIS do
NEC (model N-4V6, seria 2203).
Pasek okrągły do stemplownicy Klussendorf 637
Rolka filcowa/tuszowa do stemplownic Klussnedorf 280
Pas transportowy do stemplownicy Pitney Bowes 3900
Rolka tuszująca do stemplownicy Pitney Bowes 3900
Guma separatora przesyłek (guma zgarniająca) do
stemplownicy Klussendorf 280

33
34
35
36
37
38

Paski transmisyjne do Stemplownicy stołowej model
39
PT212p
40 Rolka gumowa dociskowa - stemplownica K280
Kondensator rozruchowy- stemplownica
41
KLUSSENDORF TYP 280
42

Rolki podające do frankownicy PITNEY BOWES E501

Cartridge z tuszem do stemplownicy Servizio EMS typ PT 212. Wydajność
minimum 200 tys. ostemplowań.
Tusz na bazie olejowej konfekconowany w opakowaniach po 0,5 litra
zgodny ze specyfikacją producenta stemplownicy
Tusz na bazie olejowej konfekconowany w opakowaniach po 0,5 litra
zgodny ze specyfikacją producenta stemplownicy.
Tusz na bazie olejowej konfekconowany w opakowaniach po 0,5 litra
zgodny ze specyfikacją producenta stemplownicy
Tusz na bazie olejowej konfekconowany w opakowaniach po 0,5 litra
zgodny ze specyfikacją producenta stemplownicy
Tusz na bazie olejowej konfekconowany w opakowaniach po 0,5 litra
zgodny ze specyfikacją producenta stemplownicy
Wałki zgodne ze specyfikacją producenta stemplownicy
Wałki zgodne ze specyfikacją producenta stemplownicy
Wałki zgodne ze specyfikacją producenta stemplownicy
Wałki zgodne ze specyfikacją producenta stemplownicy
Taśma zgodna ze specyfikacją producenta stemplownicy
Tusz na bazie olejowej konfekconowany w opakowaniach po 0,5 litra
zgodny ze specyfikacją producenta stemplownicy

szt.

litr

szt.
litr
litr
litr
litr
litr
kpl
szt.
szt.
szt.
szt.
litr

Zgodnie ze specyfikacją producenta
Zgodnie ze specyfikacją producenta
Zgodnie ze specyfikacją producenta
Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.
szt.
szt.
szt.

Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.

Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.

Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.

Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.

Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.

43
44
45

Rolka transportowa dolna i rolka dociskowa górna do
frankownicy Pitney Bowes E536
Pasek klinowy duży i mały do KL-280
Wałek zgarniający do PT212

Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.

Zgodnie ze specyfikacją producenta
Zgodnie ze specyfikacją producenta

szt.
szt.

