
 

   

   

  Katowice, dnia……… 

 

 

UMOWA NA ZAKUP POMOCY TERAPEUTYCZNYCH 

 

 

Zawarta w ................................... w dniu __________________________ pomiędzy: 

 

Bartoszem Stankiewiczem 

z siedzibą w: 41-200 Sosnowiec,, ul. Piłsudskiego 46/18 A,  

adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 44b, 41-200 Sosnowiec - Biuro Przedszkole i Żłobek 

Bolek i Lolek   

NIP: 644-313-35-42, REGON: 241-644-038,   

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] 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sprzedaży i dostarczenia 

pomocy terapeutycznych do Przedszkola zlokalizowanego w Sosnowcu (41-200), przy ul. 

Łomżuńskiej 2, zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 

Lp. Nazwa Ilość  Opis Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto (uwzgl. 

Ilość) 

1. Maglownica 

mała   

1 

sztuka 

Pomoc terapeutyczna wykonana ze 

sklejki skaj, materiał tapicerski. 

Maglownica wyposażona jest w 

gumowe napinacze, które 

pozwalają na regulację siły 

nacisku, którą można dostosować 

do potrzeb użytkownika zawiera 

min.3 wałki . Wymiary minimalne 

110 cm (szerokość)  
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2. Tunel 

sensoryczny   

2 sztuki Pomoc terapeutyczna wykonana z 

zmywalnego materiału. 

Wypełniona granulatem, wymiary 

minimalne 110 cm (długość), min. 

3 kolory materiału 

   

3. Naleśnik 

materac 

sensoryczny 

2 sztuki Pomoc terapeutyczna do terapii 

sensorycznej. Wymiary minimum: 

190 x 120 x 2 cm w jednolitym 

kolorze 

   

4. Ściana 

wodna LED   

1 

zestaw 

Podświetlana ściana wykonana z 

bezpiecznego szkła akrylowego do 

wypełniania wodą. Możliwość 

zmiany ustawień światła. 

W zestawie: podstawa ze ścianą do 

napełniania wodą, pilot do 

sterowania światłem, pompa 

ręczna do napełniania i 

wypompowywania wody, pompa 

powietrza.  

Wymiary minimalne. 60 x 20 x 

180 cm 

   

5. Podświetlany 

panel A2 

1 

zestaw 

Wymiary całkowite ok. 65 x 47 cm 

(+/- 10%) 

obszar płyty podświetlanej: A2, 

wymiary ok. 50 x 40 cm (+/-10%), 

dołączony przewód zasilający  

   

6. Nieskończon

ość - Panel 

świetlny   

1 

zestaw 

Przyrząd do stymulacji zmysłu 

wzorku. Panel wyposażono w 

diody LED oraz zestaw luster, 

które efekt nieskończoności. W 

zestawie pilot, wymiary 

minimum.: 50 x 50 cm  

   

7. Drewniana 

deska do 

balansowania 

2 

zestawy 

Zestaw składa się z drewnianej 

deski do balansowania, w zestawie 

minimum 3 kule 

   

8. Deska 

równoważna 

2 

zestawy 

Maksymalne obciążenie: min.60 

kg 

Wymiary min. długość 60 cm, 

szerokość min. 30 cm  

   

9.  Huśtawka 

gniazdo 

1 

zestaw 

Materiał siedziska: poliester, 

Średnica siedziska ok. 90-120 cm, 

Wysokość zawieszenia 

regulowana: od 140- 190 cm, 

Grubość liny min. 10 mm 

   

10. Panel 

sensoryczny 

4 

zestawy 

Panel sensoryczny wypełniony 

płynem, który pod wpływem 

nacisku równomiernie się 

przemieszcza tworząc różne wzory 

i zachęcając do ruchu. Płytka 

wypełniona jest cieczą z 

barwnikiem kosmetycznym w 

pełni bezpiecznym. Spód pokryty 

jest pianką antypoślizgową. Każda 

sztuka w innym kolorze. Wymiary 

   



minimalne 50x50 cm  

11. Deskorolka 

terapeutyczn

a 

2 

zestawy 

Wymiary siedziska minimum 70 x 

40 cm, Wykonanie 

Stal, sklejka, skaj, materiał 

tapicerski. Produkt zarejstrowany 

w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów 

Biobójczych w Warszawie 

   

12. Zestaw 

gniotków 

różne rodzaje 

20 

sztuk 

Gniotki z otworami do 

wyszukiwania w gniotkach małych 

przedmiotów np. myszkę w serze 

lub fasolkę  

   

13. Łowisko 

edukacyjne 

1 

zestaw 

Rybki sensoryczne wraz z wędką. 

Rybki wykonane z miękkiej pianki 

z wypustkami. Dzięki 

umieszczonym w rybkach 

magnesom można łowić je za 

pomocą wędki. 

W zestawie min. 5 rybek z wędką.  

   

14. Pudełko do 

zgadywania 

kształtów 

2 

zestawy 

Skrzynka służąca do poprawy 

zdolności rozpoznawania 

przedmiotów za pomocą dotyku. Z 

dwoma otworami na ręce. 

   

15. Terapeutyczn

e 

wygłuszające 

słuchawki 

4 sztuki Regulowany rozmiar słuchawek. 

Redukcja hałasu o 20 dB 

Odpowiednie dla dzieci od 6 

miesiąca życia do 10 lat. 

   

16. Kamizelka 

obciążeniowa 

4 sztuki Kamizelka dla dzieci w wieku 

przedszkolnym z zaburzeniami 

pracy układu proprioceptywego, 

związanymi z impulsami 

płynącymi z mięśni i stawów. 

Woreczki z obciążeniem znajdują 

się w kieszeniach na zewnątrz. 

Ściągacze dające możliwość 

dopasowania kamizelki do 

ćwiczącego. Możliwość prania.  

   

17. Zestaw 

sensorycznyc

h gąbek 

14 

sztuk 

Gąbki sensoryczne o różnych 

teksturach, kolorach i kształtach.  

   

18. Tunel 

animacyjny 

4 sztuki Tunel z materiału przez który 

może przejść dziecko. Bez 

usztywnień. Materiał: poliester, 

barwny, wytrzymały, miękki w 

dotyku Długość min. 4m. 

   



19. Duszek 

elastyczny 

4 sztuki Duszek elastyczny dla dzieci w 

wieku przedszkolnym jest pomocą 

terapeutyczną ułatwiającą 

stymuluje układ proprioceptywny 

– wzmacnia się świadomość 

całego ciała i koordynacji 

zapewnia mocny docisk/stawia 

opór, pomaga w koncentracji. 

Można prać w wodzie. 

   

20. Worek do 

skakania 

4 sztuki Wykonany z wytrzymałego 

materiału, wymiary min. 30 x 30 x 

70 cm  

   

21. Piłka 

gimnastyczna 

4 sztuki Gumowa piłka Min. 85 cm 

średnicy  

   

22. Mobilna sala 

doświadczeni

a świata 

1 

zestaw 

 

W skład zestawu wchodzą minimum następujące elementy: 

Wózek mobilny z instalacją elektryczną 

Kolumna wodna ok. 10/120cm z automatyczną zmianą koloru 

Zestaw światłowodów o dł. min. 250cm 

Magiczne Akwarium 

Projektor Aura Led w komplecie z tarczą żelową lub Projektor Mathmos z tarczami 

Panel lustrzany wypukły 

Wężyki UV 10szt. 

Fluorescencyjny bębenek na stojaku obrotowym lub Fluorescencyjne tuby na obrotowym 

stojaku 

Magiczne pałeczki UV min. 4szt. 

Materiał UV 2mb 

Dźwiękowe kamienie lustrzane 

Kolorowe kleksy min. 10szt. 

Zestaw do aromaterapii ( olejki, książka, emiter) 

Sensoryczne jajo lub kula sterowane pilotem ( wys. min. 40cm ) 

Pióropusz światłowodów 

Zestaw min. 3 klepsydr  

Duża klepsydra żelowa 

Pryzmy dźwiękowe 

Transparentny alfabet 

Brokatowe kształty lub tęczowe kamienie 

Zestaw min. 20 piłeczek sensorycznych 

Zestaw min. 6 piłek dotykowych 

Tęczowa maczuga 

Imitator deszczu 

Lustrzane klocki 

Sensoryczne klocki z wypełnieniem 

Tuba lustrzana z granulatem UV  

   

23.  Kamienie 

rzeczne do 

skakania  

2 

zestawy 

Różnorodne kolorystycznie i 

wielkościowo stopnie z tworzywa 

sztucznego, imitujące prawdziwe 

kamienie. W środku kamienia 

znajduję się sprężyna ułatwiająca 

odbijanie. 

Zestaw zawiera min. 5 kamieni.  

   



24. Gra 

logopedyczn

a – 

powalające 

przygody 

1 

sztuka 

Gra logopedyczna mająca na celu 

trening intensywności siły i 

kierunku dmuchania w celu 

wypracowania prawidłowych 

wzorców oddychania oraz 

wzmocnienie napięcia mięśni 

narządów mowy, aby poprawić i 

zapobiec niedokładnej wymowie 

wyrazów. 

   

25. Piasek 

kinetyczny 

8 

komple

tów 

Waga min. 200 g różne kolory    

26. Gra 

logopedyczn

a utrwalająca 

głoskę „ż” 

2 

zestawy 

Gra utrwalająca poprawną 

wymowę głoski „ż” zawiera: - 

kostki z drewna bukowego  

- KARTY PRACY Z 

ĆWICZENIAMI – min.10 kart 

- DOBBLE - karty do gry + 

woreczek bawełniany (wersja 

podróżna) 

   

27. Gra 

logopedyczn

a utrwalająca 

głoskę „sz” 

2 

zestawy 

Gra utrwalająca poprawną 

wymowę głoski „sz” zawiera: - 

kostki z drewna bukowego  

- KARTY PRACY Z 

ĆWICZENIAMI – min.10 kart 

- DOBBLE - karty do gry + 

woreczek bawełniany (wersja 

podróżna) 

   

28. Pomoc 

dydaktyczna 

kategoryzacj

a figury 

geometryczn

e 

2 

zestawy 

Zestaw zawiera: 

- min. 96 elementów z twardej 

tektury lub plastiku 

(figury geometryczne) 

- instrukcję, woreczek 

   

29. Materac 

składany 3 

częściowy 

3 sztuki Materiał z powłoką PCV 

przeznaczony dla wyrobów 

medycznych. Materiał zgodny z 

rozporządzeniem REACH, posiada 

atest Certyfikat, nie zawiera 

ftalanów, ognioodporny, odporny 

na płyny fizjologiczne (krew, 

mocz, pot), wym. min. 200x85x5 

cm 

   

 

 

§ 2 

[Termin dostarczenia zamówienia] 

 

Strony zgodnie ustalają ostateczny termin dostarczenia całości zamówienia na 31.12.2022 r.  (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 

 

§3 



[Wynagrodzenie] 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie,  

___________________________________________(słownie: 

________________________________) w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT (doręczenie niniejszej faktury VAT musi nastąpić w takim 

terminie, aby możliwe było jej opłacenie przez Zamawiającego do dnia 31.12.2022 r.) 

2. Dostarczenie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie 

strony. 

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki Stron] 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary. Strony ustalają karę 

umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. 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] 

1. W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla Kupującego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej – 

aneksu do Umowy. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu, 

zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu. 

5. 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)                                                       Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 


