
 

   

   

   

 

UMOWA NA ZAKUP INTERAKTYWNEJ ŚCIANY I PODŁOGI 

 

 

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 

interaktywnej ściany i podłogi do Przedszkola zlokalizowanego w Sosnowcu (41-200), przy ul. 

Łomżyńskiej 2, zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 

 

Lp.  Opis towaru  Ilość  Cena brutto 

    

1 Aktywna ściana i podłoga 

- multimedialne, interaktywne urządzenie, 

pozwalające na wyświetlanie obrazu i interakcję 

zarówno w pionie, jak i poziomie. Ma spełniać 

funkcję zarówno magicznej ściany, jak i podłogi. 

Wyposażone w krótkoogniskowy projektor. 

Obraz ma być wyraźny również w jasnych 

pomieszczeniach.  

1 szt.   

mailto:stankiewicz.biuro@gmail.com


- umożliwia obsługę aplikacji  edukacyjnych, ale 

może też służyć jako samodzielne centrum 

multimedialnej rozrywki.  

- urządzenie ma być kompatybilne, z 

wbudowanymi kółkami, pozwalającymi na 

swobodę przemieszczania urządzenia pomiędzy 

pomieszczeniami. 

 

- urządzenie możliwe do obsługi za pomocą 

piłeczek, pisaków, klawiatury i myszki.  

- w zestawie z urządzeniem ma znajdowac się 

pakiet startowy aplikacji z aktywnościami 

edukacyjno-rozwojowymi dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I-III). 

 

- ma posiadać także wbudowany komputer z 

systemem operacyjnym Windows albo 

równoważnym oraz możliwość połączenia z 

siecią internetową. 

- zestaw ma zawierać: zintegrowaną platformę 

multimedialną z wbudowanym komputerem z 

WiFi, projektorem, interaktywnym ekranem, 

czujnikami i głośnikami.  

- urządzenie ma być w pełni zmontowane i 

gotowe do uruchomienia po wyjęciu z 

opakowania.  

- ma posiadać dodatkowe akcesoria, takie jak np. 

zestaw piłeczek,  interaktywne pisaki z 

zapasowymi końcówkami, pilot, klawiatura 

bezprzewodowa z myszką, kosz na piłeczki, kabel 

zasilający, torba na akcesoria 

 

- wym. urządzenia: ok 40 x 60 x 35 cm 

 

- wym. wyświetlanego obrazu: minimum: 175 x 

110 cm  

- w urządzeniu mają być dostępne następujące 

funkcje: nauka, zabawa, rysowanie, pisanie, 

kolorowanie, uzupełnianie, układanie, tworzenie, 

eksperymentowanie, aktywność fizyczna, 

odtwarzanie audio i video, przeglądanie stron 

www, prowadzenie prezentacji, prezentowanie 

materiałów własnych, 

- treści mają być współtworzone z ekspertami w 

danej tematyce, zgodne z podstawą programową 

 

- urządzenie ma posiadać automatyczne 

aktualizowanie systemu/aplikacji oraz 

zapewnione wsparcie techniczne 

 

 



§ 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) 

 

 

 


