
 

   

   

  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 sensorycznych do Przedszkola zlokalizowanego w Sosnowcu (41-200), przy ul. Łomżuńskiej 

2, zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 

Lp. Nazwa Ilość w szt. Opis Cena brutto 

1.  

Klocki 

Sensoryczne  

 

4 sztuki Klocki sensoryczne powinny zawierać min. 8 różnych 

faktur np. guma, filc, drewno, materiały futrzane, sznurek, 

metal, pianka, gąbka. Produkt powinien dawać możliwość 

doświadczania zmiennych wrażeń sensorycznych poprzez 

dotykanie faktur.  

Specyfikacja 1 sztuka: 

wymiary minimalne: 5 x 5 x 5 cm 

materiał: drewno oszlifowane. 
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 Klocki 

drewniane z 

kolorowymi 

okienkami 

 

1 zestaw Drewniane klocki z kolorowymi okienkami, przez które 

można obserwować świat. 

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

minimum 24 elem. w 6 różnych kształtach 

materiał: drewno, akryl 

 

 Dopasowywan

ka kształtów 

 

 

1 zestaw Zestaw tabliczek sensorycznych wzmacniających 

identyfikację kształtu za pomocą zmysłu dotyku oraz 

rozwija umiejętności percepcyjne i motoryczne. Produkt 

powinien dawać możliwość ćwieczenia dopasowywania 

kształtów. Uczy rozpoznawania kształtów. 

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

minimum 12 drewnianych tabliczek 

minimum 12 kart z tworzywa sztucznego 

drewniany długopis 

podręcznik 

torba  

 

 Dopasowywan

ka jajka 

1 zestaw 

 

Zestaw jaj do dopasowywania połówek pod względem 

różnych wypustek np. liczb lub kształtów. 

 

Specyfikacja produktu 1 zetawu: 

minimum 10 elementów o wymiarach minimalnych: śr.: 

4,5 cm, dł. 6 cm 

 

 Poduszeczki z 

fakturą w 

woreczku 

 

1 zestaw Zestaw min. 10 par poduszeczek (min. 20 elementów), z 

których każda ma inną teksturę. Wszystkie różnią się od 

siebie, dzięki czemu można zorganizować zabawy 

sensoryczne w dopasowywanie, opisywanie i badanie 

faktur.  

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

min. 20 elem.; 

wym. minimalne: ok. 5 x 7,5 cm; 

tkaniny różne 

wypełnienie: różne  

opakowanie na woreczki  

 

 Duży zestaw do 

sensoryki 

 

1 zestaw Zestaw różnych elementów o ciekawych kształtach i 

fakturach. Doskonale sprawdzi się w korekcji stóp, masażu 

czy w terapii integracji sensorycznej. Ćwiczenia z 

elementami zestawu pomagają rozwijać sprawność 

motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. 

 

Zestaw powinien zawierać minimum 35 elementów, a w 

tym przykładowe (maksymalnie po 4 sztuki z 1 rodzaju): 

piłka sensoryczna z kolcami w kształcie piramidy 

kolczasta piłka do rugby 

kolczasta piłeczka z koralikami 

sensoryczna piłeczka metaliczna 

ringo kolczasty 

piłeczki z dzwonkami 

sensoryczne woreczki w kształcie figur: trójkąt, prostokąt, 

sześcian, romb  

 piłeczka cyrkowa wypełniona gorczycą 

sensoryczny labirynt - ślimak z kulkami 

wałek do masażu  

półkule sensoryczne małe  

piłeczki do masażu  

piłeczka do masażu z wypustkami 

ringo z koralikami o śr. 18 cm, 

 



mini piłeczka lekarska z uchwytem 

worek do przechowywania zestawu 

 Sensoryczne 

pastelowe 

piłeczki  

 

1 zestaw Mmiękkie piłki o różnych kształtach i fakturach np.. 

Gwiazdka, kula z wypustkami, zagłębieniami. 

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

6 szt.; śr. ok. 6,5 cm; 

6 pastelowych kolorów: 2 odcienie zieloni, żółty, 

fioletowy, niebieski, cielisty; 

materiał: żel krzemionkowy; 

wiek: 6 mies.+ 

 

 Sensoryczne 

stopy 

 

 

1 zestaw 

(para = 2 szt.) 

Maty sensoryczne w kształcie stóp z wypustkami z 

tworzywa sztucznego. Stąpanie po nich jest doskonałym 

ćwiczeniem terapeutycznym, pomaga redukować stres i 

stymulować receptory nerwowe. 

 

Specyfikacja produktu: 

1 para, 

dł. 20-30 cm każda ze stóp 

 

 Sensoryczne 

dłonie 

 

1 zestaw 

(para = 2 szt.) 

Maty sensoryczne w kształcie dłoni z wypustkami z 

tworzywa sztucznego. Stąpanie po nich jest doskonałym 

ćwiczeniem terapeutycznym, pomaga redukować stres i 

stymulować receptory nerwowe. 

 

Specyfikacja produktu: 

1 para, 

dł. 15-30 cm każda z dłoni 

 

 Półkule 

sensoryczne 

 

 

8 sztuk Półkule sensoryczne usprawniające dynamiczną 

równowagę i świadomość ciała.  

 

Specyfikacja produktu 1 sztuka: 

średnica półkuli: minimum 15 cm; 

materiał: tworzywo sztuczne; 

 

 Dysk 

sensoryczny 

średni 

 

1 sztuka 

 

Dysk sensoryczny pompowany do ćwiczeń równoważnych 

w pozycji stojącej i siedzącej, korekcji wad postawy oraz 

terapii integracji sensorycznej. Możliwość samodzielnego 

pompowania.  

 

Specyfikacja produktu 1 sztuka: 

średnica 30-40 cm 

materiał: winyl lub inne tworzywo sztuczne 

 

 Platformy 

sensoryczne 

cegły 

 

1 zestaw Zestaw powinien umożliwiać samodzielne budowanie 

platformy, po której można chodzić. Elementy powinny 

być wykonane z elastycznego, miękkiego i przyjemnego w 

dotyku materiału.                                                                                                              

 

Specyfikacja 1 zestaw: 

minimum 25 elementów                                                                                                  

 

 Panele 

sensoryczne z 

cieczą 

 

4 sztuki Przeźroczyste panele sensoryczne z mieszczającymi się 

cieczami w środku. 

 

Specyfikacja produktu 1 sztuki: 

4 osobne panele lub 4 panele w 1 zestawie 

wym. Jednego minimum 50 x 50 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) 

 

 



 


