Będzin, dnia _____________________

UMOWA NA ZAKUP ZABAWEK – CZ. 2 (pomoce gimnastyczne, logopedyczne oraz instrumenty
muzyczne)
NR
/ /202....

Zawarta w ................................... w dniu __________________________ pomiędzy:
Bartosz Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
STANKIEWICZ BARTOSZ
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 46/18A
41-200 Sosnowiec
NIP: 6443133542
nr tel. 882064229
www.zaczarowanyogrod.edu.pl
adres e-mail: stankiewicz.biuro@gmail.com
zwanym dalej Zamawiającym,
a
_____________________________
z
siedzibą
przy
ul.
______________________,
____________________________,
NIP
____________________________,
Pesel
________________________________,
reprezentowaną
przez
Pana
_________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą,
łącznie zwanymi Stronami,
o następującej treści:
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sprzedaży i dostarczenia
zabawek do lokalu Zamawiającego, położonego przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie , zgodne z
poniższą specyfikacją:

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu paostwa
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie
dostępu do usług opiekuoczych nad dziedmi do 3 lat

Lp.

Ilośd

Nazwa towaru

1

3 zestawy Kręgle - Zestaw 9 kolorowych kręgli z dołączonymi 2
piłeczkami w stojaku wraz z uchwytem

2

1 szt.

Mini trampolina - Trampolina składana z uchwytem
dla dzieci. o średnicy około 100 cm maksymalne
obciążenie do 60 kg

3

1 szt.

Dysk sensoryczny miękki - dwustronny, do dwiczeo
równowagi, śr. 33 cm , maksymalne obciążenie 225 kg

4

1 szt.

Bujak – o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji, do odpoczynku
i rehabilitacji, wym. 77 (+13) x 30 x 54 cm. Pokrycie wykonane z
trwałej tkaniny PCV

5

1 szt.

Materac 3 częściowy - obszyte trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.
Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci.

6

1 zestaw

Kamienie sensoryczne - Okrągłe dyski sensoryczne
z wypustkami, o wym. 8 x 16 cm 4 szt. różnokolorowe.

7

1 szt.

Mata piankowa – w rozmiarach 1,5 m x 1,5 m jako mata
do zabawy i odpoczynku.

8

1 szt

Płachta animacyjna (chusta Klanzy) - płachta animacyjna
i edukacyjna Spadochron – 2,5 m, materiał: poliester, liczba
uchwytów: od 24, średnica otworu:, praktyczny kolorowy
pokrowiec

9

16 szt

Chustki do taoca - Materiał: szal żonglerski składa się
z miękkiego i przyjaznego dla skóry materiału
szyfonowego. Wymiary: 66x66 cm , kwadratowy
kształt,12 kolorów.

10

48 szt

Woreczki do dwiczeo - Woreczki wypełnione są
grochem. Wymiary: 11x11 cm, waga: 100 gram

11

4 zestawy Obręcze - Obręcze gimnastyczne dla dzieci do ćwiczeń
i rehabilitacji, śr. 44 cm, 4 sztuki w zestawie.

Cena brutto

12

4 zestawy Wstążka do dwiczeo gimnastycznych- 6 sztuk w 6
kolorach,
długość wstążki 0,9 m,
długość kijka 23 cm.

13

1 szt

Fakturowy tor przeszkód- 6 o różnych fakturach, do ćwiczeń
ruchowych i rehabilitacyjnych, wykonany ze sklejki wraz z
podstawami wykonanymi z drewna, dostosowane wymiarem do
torów fakturowych. Mogą być ustawiane w pionie i w poziomie., 6
łączników toru.

14

1 szt

LINA- wykonana z mocnego i wytrzymałego sznura z
osłonką poliestrową, 15 m długości.

15

6 szt

Piłki do rytmiki-gumowe piłki o średnicy 17cm, kolor
losowy.

16

1 zestaw

Fakturowe kwadraty zestaw rozszerzony- 6szt. z
różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny bawełnianej,
podszyte antypoślizgową gumą,

rożne wypełnienia: np. miękkie

piłeczki, długie futerko, krótkie futerko, groch, folia, chropowata
guma, wym. elem. 40 x 40 cm.

17

1 zestaw

Fakturowe kwadraty zestaw podstawowy- 3 szt.

z

różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny bawełnianej,
podszyte antypoślizgową gumą, wypełnienia i pokrycia: piłeczki
pingpongowe, skaden, trawa, wym. elem. 40 x 40 cm

18

1 szt

Sensoryczna gąsienica- Elementy łączą się ze sobą w różny
sposób (rzepy, napy, sznurowanie), z wypełnieniem z miękkiej
pianki, koraliki, szeleszcząca folia itp. wym. 41 x 172 cm

19

20 szt

Zestaw sensorycznych piłek- gumowe piłki o różnej
strukturze i powierzchni, śr. od 4 do 7,5 cm

20

1 szt

Kostka manipulacyjna 30x30x30 cm- wyposażona w
elementy do podstawowej nauki zapinania, odpinania
itp. Posiada na swoich ściankach guziczki, napy,
klamerki, sznurówki, rzepy i suwak. Wykonana z pianki i
pokryta odporną na ścieranie skórą ekologiczną. Wyrób nie zawiera

ftalanów

21

3

Koraliki do nawlekania- Drewniane koraliki do

opakowa

nawlekania, przekładania, sortowania, liczenia i

nia

turlania, pokryte nietoksyczną farbą. MATERIAŁ DREWNO

22

3 szt

Mozaika do układania z napami-56 nap w 4 pastelowych
kolorach o śr. 3,5, podstawa o wym. 31,5 x 21,5 cm
w zestawie 12 kart z zadaniami (10 z obrazkami, 2 z mozaikami)

23

1 komplet Dyski z fakturami- mają różne faktury i kolory, 5
małych
i 5 dużych dysków w różnych kolorach śr. 27 cm i 11
cm , wykonanych z gumy.

24

2

Puszki dźwiękowe- puszki z uchwytami, które wydają różne

komplety

tony dźwięków, 8 szt. puszek o wym. 6 x 6 x 4 cm, podstawa o
wym. 30 x 16 x 2 cm

25

3 zestawy Bum bum rurki-Zestaw diatoniczny zawiera 8 Rurek
wytworzonych

z

wysokiej

jakości

plastiku

o

długościach od 30 do 62 cm
26

2 zestaw

Bum bum dzwoneczki naciskane- zestaw diatoniczny
składa się z 8 dzwonków. Dzwonki mają trzy stopki,
które zawsze dopasują się do powierzchni, na której
stoją.

27

2 zestaw

Bum bum dzwoneczki z rączką - Zestaw 8 dzwonków z
rączką.

28

2 zestaw

Dzwonki na tubach diatoniczne- Zestaw 13 dzwonków
na tubach o dźwiękach: A, B/H, C', D', E', F', G', A',
B/H', C'', D'', E", F". 13 pałeczek w zestawie i
pokrowiec.

29

3 zestawy Instrumenty

muzyczne

w

torbie-

zestaw

instrumentów edukacyjnych dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym w torbie z kieszeniami, z tkaniny,
zamykana na zamek. Po otwarciu może być zawieszana. wym.
torby po zamknięciu 40 x 40 cm waga: 3,50 kg.

§2
[Termin dostarczenia zamówienia]
1. Strony zgodnie ustalają ostateczny termin dostarczenia całości zamówienia na:..........................r..
2. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych,
gwarantujących należyte wykonanie umowy.
§3
[Wynagrodzenie]
§3
1. Strony uzgadniają, iż Zamawiający wpłaci Wykonawcy zaliczkę w kwocie do 50 % wartości
wynagrodzenia brutto tj.………………. (słownie:………………) zł brutto w terminie ..........dni od
dnia podpisania niniejszej umowy. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający przekaże na
rachunek Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystawienia faktury końcowej.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
[Prawa i obowiązki Stron]
Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary. Strony ustalają karę
umowną w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.
§5
[Postanowienia końcowe]
W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd
właściwy dla Strony, która pierwsza skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej –
aneksu do Umowy.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu,
zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania
pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nią obejmowanym.

Zamawiający:

Wykonawca:

Czytelny podpis (imię i nazwisko)
nazwisko)

Czytelny podpis (imię i

…………………………………………………………
…………………………………………
………….……

