
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Nazwa produktu Ilość 

1.  bombki plastikowe o śr. 15 cm 100 szt. 

2.  bombki plastikowe o śr. 10 cm 100 szt. 

3.  bombki plastikowe o śr. 7 cm 100 szt. 

4.  bombki styropianowe o śr. 15 cm 100 szt. 

5.  bombki styropianowe o śr. 10 cm 100 szt. 

6.  bombki styropianowe o śr. 7 cm 100 szt. 

7.  bombki szklane o śr. 15 cm 100 szt. 

8.  bombki szklane o śr. 10 cm 100 szt. 

9.  bombki szklane o śr. 7 cm 100 szt. 

10.  wstążka satynowa brokatowa czerwona  35 m 

11.  wstążka satynowa brokatowa srebrna 35m 

12.  wstążka satynowa brokatowa żółta 35m 

13.  wstążka satynowa brokatowa filetowa 35m 

14.  wstążka satynowa brokatowa zielona 35m 

15.  serwetki z motywem świątecznym 33/33 15 szt. 

16.  taśma dekoracyjna z motywem świątecznym/ 
bąbki, bałwanki, i inne/  

15szt 

17.  farby w sprayu złota – 250ml 10 szt. 

18.  farba w sprayu srebrna – 250 ml 10 szt. 

19.  farba w sprayu brokat – 250 ml 10 szt. 

20.  farby akrylowe – 150 ml każdy kolor, zestaw 12 
podstawowych kolorów,  

10 opak. 

21.  farby witrażowe – 60 ml każdy kolor, zestaw 12 
podstawowych kolorów  

10 opak. 

22.  farby do malowania na porcelanie – 20 ml  każdy 
kolor, zestaw 12 podstawowych  kolorów 

10 opak. 

23.  farby olejne – 12 ml każdy kolor, zestaw 12 
podstawowych kolorów 

10 opak. 

24.  farby plakatowe – 0,5 l każdy kolor, zestaw 6 
podstawowych kolorów 

10 opak. 

25.  werniks damarowy aerozol – 250 l bezbarwny  10 szt. 

26.  reliefy 10 szt. 

27.  pędzle rozmiar: 2mm x 10 szt. , 4mm x 10 szt., 8 
mm x 10 szt., 10 mm x 10szt; 12mm x 10szt  

50 szt. 

28.  gąbki florystyczne  rozmiar: dł. 22cm, szer. 105 
cm, wys.7,5 cm +/- 5 cm    

30 szt. 
 

29.  podstawki florystyczne rozmiar: dł. 33cm, szer.13 
cm, wys.8 cm +/- 5 cm  
 

15 szt. 

30.  Podstawki florystyczne rozmiar : dł. 25cm, szer.9 
cm, wys.8 cm +/- 5 cm  

15 szt. 

31.  Bukszpan - sztuczna gałązka 30 szt. 



 

 

32.  Świerk – sztuczna gałązka 23 cm    20 szt. 

33.  Liście kalii 30 szt. 

34.  Liście bananowiec 30 szt. 

35.  Liście asparagus  30 szt. 

36.  Gałązka z kulkami kolorowymi 30 szt. 

37.  Kwiaty sztuczne – frezja 30 szt. 

38.  Kwiaty sztuczne – tulipan 30 szt. 

39.  Kwiaty sztuczne – goździk 30 szt. 

40.  Kwiaty sztuczne – chryzantema 30 szt. 

41.  Jarzębina gałązka z listkami owoce 35cm 50 szt. 

42.  Girlanda świerkowa dł. 150 cm 50 szt. 

43.  Kokardki ozdobne czerwone 2 cm opak. co 
najmniej 12 szt. 

20 opak. 

44.  Kokardki ozdobne czerwone 3 cm opak. co 
najmniej 12 szt. 

20 opak. 

45.  Kokardki ozdobne czerwone 1 cm opak. co 
najmniej 12 szt. 

20 opak. 

46.  Szpilki 14 mm 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

47.  Cekiny łamane różnokolorowe 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

48.  Cekiny złote 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

49.  Cekiny srebrne 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

50.  Cekiny srebrne 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

51.  Cekiny niebieskie 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

52.  Cekiny zielone 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

53.  Cekiny czerwone 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

54.  Cekiny czarne 1 opak. 1000 szt. 20 opak. 

55.  Cekiny gwiazdki złote 1 cm, 1 opak. min. 14 g. 20 opak. 

56.  Cekiny gwiazdki złote 2 cm, 1 opak. min. 14 g. 20 opak. 

57.  Świeca kula czerwona średnica 66 mm 10 szt. 

58.  Świeca kula biała średnica 66 mm +/- 20 mm 10 szt. 

59.  Świeca stożek czerwona średnica 23 mm +/- 10 
mm 

10 szt. 

60.  Świeca stożek biała średnica 23 mm +/- 10 mm 10 szt. 

61.  Świeca walec czerwona 40x90 mm +/- 20 mm 10 szt. 

62.  Świeca walec biała 40x90 mm +/- 20 mm 10 szt. 

63.  Papier kolorowy rysunkowy w arkuszach 12 
podstawowych kolorów  

10 
zestawów 

64.  Pistolet do klejenia na ciepło uniwersalny  10 szt. 

65.  Klej na gorąco do pistoletu w laskach 1 kg 

66.  Klej dla plastyków przeznaczony do klejenia: 
drewna z drewnem, tworzywami sztucznymi, z 
tkaninami oraz do klejenia papieru 

10 szt. 

67. klej na bazie wody przeznaczony do wszystkich 
materiałów: szkło, drewno, papier, płótno, karton, 
styropian, plastik, wosk, ceramika, porcelana, 
terakota, folia, metal, kamień, skóra, porcelana; 
nie pozostawia plam i zabrudzeń, pojemność: 45 

10 szt. 
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