
 

   

   

   

 

 

UMOWA NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

 

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

2, zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 

Krótki opis 

towaru 

Ilość Szczegółowe parametry produktu Cena brutto 

Tablica 

magnetyczna na 

stelażu 

4 Powierzchnia tablicy umożliwia pisanie kredą 

oraz powierzchnię magnetyczną po której 

można pisać mazakiem suchościeralnym. 

Minimalne wymiary: 68 x 60 x 120 cm 

 

Zestaw 

drewnianych 

tabliczek do 

szlaczków 

2 Min. 4 plansze z 4 różnymi wzorami 

wym.:min.  30 x 1,5 x 10, patyczek 

materiał: drewno Wiek: 3+. 
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Tabliczka 

grafomotoryczna 

dwuręczna 

2 Specyfikacja produktu: 

1 tabliczka 

wym. min. 30 x 20  cm 

materiał: płyta MDF 

w zestawie 2 drewniane ołówki. 

 

Alfabet. Litery 

drukowane 

2 Zestawy dwustronnych, plastikowych tabliczek 

zawierających małe i wielkie litery alfabetu 

oraz znaki interpunkcyjne. I spółgłoski 

oznaczone odrębnymi kolorami. ilość: min. 

320 szt. 

litery drukowane: wymiary: min. 4 x 6 cm 

 

Kostka z 

kieszonkami z 

kartami pracy 

4 Kostka min. wym.: 20 x 20 x 20 cm pokrycie 

tkanina PCV odporna na ścieranie; 

wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej 

sprężystości, 4 zestawy po 6 kart o tematyce: 

ćwiczenia fizyczne, symbole z kolorami, 

owoce, oraz kropki. Dostosowane wielkością 

do kostki z kieszeniami 

Specyfikacja produktu: 

24 szt. wym. karty: min. 10x10 cm 

 

Zestaw szablonów 4 6 szablonów, Wym .min. 15 x 15 cm  różne 

wzory 

 

Drewniane puzzle 8 Specyfikacja produktu: 24 elementy 

wym. podstawy: min. 30 x 1 x 22  cm 

materiał: drewno 

wiek: 2+.  

 

Zestaw stempli 

alfabet 

4 Specyfikacja produktu: 

26 stempli 

wym. min. 1,5 x 2 cm 

materiał: drewno, guma. 

 

Zestaw stempli 

cyfry 

4 Specyfikacja produktu: 

ilość: 10 szt. 

cyfry od 0 do 9, 

wymiary stempla: min. 5 x 4,5 cm. Materiał: 

drewno, guma. 

 

Rybki 

magnetyczne 

4 4 magnetyczne wędki, 

20 kolorowych rybek z nadrukiem cyfr i liczb 

w zakresie 1-20, 

4 panele tworzące jeziorko o wym. min. 25 x 

19 x 4 cm 

materiał: drewno, magnes 

Wiek: 2+. 

 

Lalka 

manipulacyjna 

4 8 elementów: lalka, okulary, bluza na suwak, 

ogrodniczki z guzikami, buty, kurtka z 

gazikami, szalik, czapka 

wys. min. 65 cm 

materiał: welur, tworzywo sztuczne 

Wiek: 1+. 

 

Lalka 

manipulacyjna  

4 4 elementy: lalka, kamizelka ze sprzączkami i 

suwakami, płaszczyk z guzikami, sukienka z 

klamrami i paskiem 

wys. min. 65 cm 

materiał: welur, tworzywo sztuczne, metal, 

drewno 

 



Wiek: 1+. 

Układanka – 

zwierzaki. 

2 Zestaw zawiera puzzle, z których można 

ułożyć min. 12 obrazków przedstawiających 

zwierzęta i ich przysmaki. 

Specyfikacja produktu: 

ilość: 24 puzzle (12 obrazków) 

wiek: 3+. 

 

Układanka 

edukacyjna  

2 Specyfikacja produktu: 

24 tekturowe plakietki o wym. min. 7  x 9  cm 

1-2 graczy 

Wiek: 3+. 

 

Neopuzzle. Figury 

zabudowane 

2 Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami 

neodymowymi. 

60 elementów w różnych kolorach 

wymiary najmniejszego elementu: min. 6 x 7 

cm 

wymiary największego elementu: min. 15 x 15 

cm 

materiał: tworzywo sztuczne, magnes 

instrukcja 

wiek: 3+. 

 

Neopuzzle karty 

pracy 

2 rodzaj klocków: figury pełne 

min. 24 szt.: 

16 kart pracy z konstrukcjami przestrzennymi, 

8 kart pracy z konstrukcjami płaskimi 

wym. karty: min. 10 x 10  cm 

 

Zestaw pojazdów  4 10 modeli pojazdów: takich jak np. samolot, 

helikopter, wywrotka, koparka, wóz strażacki, 

wóz policyjny, dwa auta osobowe, auto do 

holowania.. Posiadają ruchome elementy. 

Można myć w zmywarce. 

Specyfikacja produktu: 

10 szt. 

wym. min. 9x13 cm. 

materiał: tworzywo sztuczne 

wiek: 12 mies.+ 

 

Karty 

logopedyczne 

1 Zestaw do ćwiczeń ust, twarzy i języka 

koniecznych podczas żmudnych ćwiczeń 

logopedycznych. 

Specyfikacja produktu: 

min. 28 kart 

Wymiar karty: min. 10 x 10 cm 

Instrukcja. 

 



Karty pracy 

obrazki (różne 

zestawy) 

6 Karty z obrazkami przeznaczone do 

wszelkiego rodzaju ćwiczeń językowych 

dotyczących rozpoznawania części mowy, do 

zadań opartych na klasyfikowaniu, do 

opowiadania historyjek, do nauki języka 

obcego oraz do rozmów tematycznych, do 

rozmów o własnych umiejętnościach i 

ulubionych formach spędzania czasu. 

Specyfikacja produktu: 

ilość: min. 24 szt. 

wymiar karty: min. 10x 10  cm 

Każdy rodzaj kart dotyczy innego zagadnienia 

 

Zestaw do 

sortowania ze 

szczypcami   

2 60 elem.: 

6 półprzezroczystych tacek o wym. min. 24 x 4 

x 16 cm w kolorach: czerwony, 

pomarańczowy, zielony, żółty, fioletowy, 

niebieski 

6 półprzezroczystych szczypiec o wym. min. 

14 x 1 x 5  cm w kolorach: czerwony, 

pomarańczowy, zielony, żółty, fioletowy, 

niebieski 

48 półprzezroczystych klejnotów w kolorach: 

czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty, 

fioletowy, niebieski 

materiał: tworzywo sztuczne 

Wiek: 3+. 

 

Kolorowe tuby 1 Specyfikacja produktu: 

min. 4 szt. 

wym. tuby: wys. min. 22 cm, śr. min. 5 cm 

przewodnik 

materiał: tworzywo sztuczne 

Wiek: 3+. 

 

Gra    1 Gra składa się z piłeczki i podstawy z 9 

wgłębieniami, w których umieszczono obrazki. 

dwuczęściowa podstawa z tworzywa 

sztucznego o wymiarach: min. 22 x 32 cm, 4 

karty z obrazkami 

piłeczka do tenisa stołowego 

36 żetonów 

instrukcja 2-4 graczy, Wiek: 3+. 

 

Zapachowe 

buteleczki 

1 Zestaw buteleczek, dzięki którym dziecko 

poprzez doświadczanie uwrażliwia swój zmysł 

węchu, identyfikuje, rozróżnia i 

przyporządkowuje zapachy. Można je 

napełniać dowolnymi substancjami. Pokrywki 

buteleczek mają otwory, które pozwalają 

dziecku na wchłanianie zapachów. 

min. 12 buteleczek 

 

 

 

 

 

 



§ 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) 

 

 

 


