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Umowa nr
Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu ………… w Jeżowie pomiędzy Gminą Jeżów, zwaną w dalszej części umowy
„Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeżów Tomasza Piechotę przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jeżów Emilii Janowskiej
a
………………………………………………………………………………………… z siedzibą w
…………………….…… przy ul. …………………………………….………………
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki …………………………………………..
NIP …………………………. REGON …………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 z póź. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosuje się.
§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z
warunkami niniejszej umowy i ofertą Wykonawcy pomoce dydaktyczne do zajęć obejmujące:
• Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji:
Lp.
Nazwa
1
Dopasuj formę do cienia
Drewniane elementy należy dopasować do odpowiednich tafelków, w
których wycięto poszukiwana formę. 22 drewniane tafelki.
2
Makatka z kieszeniami muchomor
Pomoc dydaktyczna w kształcie muchomora, z 54 kieszonkami o
wymiarach 114 x 100cm.
3
Odgłosy zwierząt - loteryjka dźwiękowa
Pomoc dydaktyczna składająca się z 12 plansz o wymiarach 13,2 x 20,4
cm, 120 kartoników, płyty CD z nagranymi dźwiękami
4
Sylaby do zabawy
Gra kształtująca słuch fonemowy oraz koordynację wzrokowo – słuchowo
– ruchową, koncentrację słuchową. Gra zawiera 55 kart biedronek, planszę,
5 pionków, kostkę oraz instrukcję.
5
Głoski do zabawy
Gra kształtująca słuch fonemowy oraz koordynację wzrokowo – słuchowo
– ruchową, koncentrację słuchową. Gra zawiera 55 kart żabek, planszę, 5
pionków, kostkę oraz instrukcję.
6
Sylaby w dominie
Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki
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sposób, by powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych.
Uczestnicy gry ćwiczą swoja spostrzegawczość, refleks, kojarzenie
właściwych słów, a także utrwalają poprawną pisownie budowanych
wyrazów. Graz składa się z 56 kostek domina, klepsydry, worka, 16
żetonów, kart wyrazów – instrukcji,
Językowa niezapominajka - plansza
Wykonana z materiału nadającego się do prania w pralce automatycznej.
Pomoc ułatwiająca doskonalenie umiejętności związanych z obliczeniami
matematycznymi, zabawami językowymi czy pojęciami
dotyczącymi
podstawowych figur geometrycznych. Plansza spełniająca funkcję zarówno w
Sali lekcyjnej jak i na zewnątrz. W skład zestawu dołączone są szpili
ułatwiające mocowanie planszy np. na trawie
Niezapominajka – zestaw wyrazowy
Wykonana ze sztywnego kartonu, pokryte folią zapewnia estetykę i
trwałość użytkowania. Każda z kart jest dwustronna, kolorowa
obrazek/wyraz. Ilość kartoników w zestawie 45 oraz woreczek bawełniany.
Niezapominajka – zestaw sylabowy
Wykonana ze sztywnego kartonu, pokryte folią zapewnia estetykę i
trwałość użytkowania. Każda z kart jest dwustronna, kolorowa
obrazek/wyraz podzielony na sylaby. Ilość kartoników w zestawie 45 oraz
woreczek bawełniany.
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1

• Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Lp.
1
2

3

4
5

6
7

Nazwa
Zegar cyferki
Drewniany wielobarwny zegar w wymiarach 30 x 30cm
Odnajdź po szczególe
Gra dla miłośników tajemniczych zagadek. W szkle lupy pojawia się
fragment przedmiotu. Zawartość gry: 6 sztywnych plansz o wymiarze 21 x
21cm, 90 dwustronnych kart o wymiarze 9 x 6cm, klepsydra wysokość 9cm
oraz instrukcja.
Stemple liście drzew
10 stempli o tematyce przyrodniczej. Stempel o średnicy 7,5cm z
uchwytem do trzymania o długości 4cm.
Piłki z włóczki z grochem
Piłka wykonana z włóczki o średnicy 5cm.
Zestaw do nauki liczenia w zakresie 1- 10
Zestaw w drewnianym pudełku (22,5 x 22,5 x 6,5cm) składający się z 10
podstawek do umieszczenia obrazków i liczmanów, 10 tabliczek z cyframi,
10 tabliczek z przedmiotami.
Klepsydra piaskowa
Pomoc o wymiarach 14,5 x 8cm.
Zestaw klepsydr
Zestaw składa się z 20 szt. Klepsydry w 5 różnych kolorach, które
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odpowiadają różnym czasom: 30 sek. 1 min. 3 min. 5 min. 10 min.
Magiczne kółeczka
Magnesy do przyczepiania prac, pomocy czy dekoracji – 300 szt. Średnica
1,2cm.

1

• Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych
Lp.
1

2

3
4

5

Nazwa
Mata aktywności matematycznej
Gra ruchowa dzięki której dzieci uczą się dodawania i odejmowania w
zakresie 12. W zestawie mata winylowa 122 x 152cm, 1 kostka z
nadrukiem + i -, 2 kostki z nadrukiem liczb od 1 – 6 – kostki wykonane z
elastycznej pianki, 28 kartonowych żetonów.
Metalowa waga – nośność do 2kg
Waga metalowa z płaskimi szalkami do ważenia różnych przedmiotów.
Wymiar 14 x 17 x 40cm.
Odważniki metalowe
Zestaw 4 metalowych odważników: 1 x 500g, 2 x 200g, 1 x 100g
Odważniki metalowe
Zestaw 10 metalowych odważników: 2 x 1g, 2 x 2g, 2 x 5g, 2 x 10g, 1 x
20g, 1 x 50g.
Kasa edukacyjna
Szczególnymi rekwizytami kasy są imitacje monet i banknotów. W skład
gry wchodzą: plastikowa podstawka imitująca kasę, papierowe banknoty
oraz żetony imitujące bilon, instrukcja, plansza do gry.
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• Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.
Lp.
1
2

3
3
4
5
6

Nazwa
Karbownica 15,5cm paseczki
Wymiar 15,5cm.
Trzpień do quilingu
Przyrząd do nawlekania kolorowych papierowych paseczków z których
można wyczarować piękne ozdoby.
Paseczki do quilingu
W zestawie 400 szt. Pasków o długości 16cm, szerokości 3mm.
Formy do odlewów gipsowych – ramka
Wymiar 23 x 21cm
Formy do odlewów gipsowych – warzywa i owoce
Wymiar 19 x 13cm
Formy do odlewów gipsowych – niedźwiadek
Wymiar 19 x 13cm
Gips do odlewów
Waga 5 kg
3
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w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wymienioną w §1 ust. 1 dostawę do siedziby
Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 95 – 047 Jeżów w terminie do 29.03.2013r.
§2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy i bierze za nią pełną odpowiedzialność.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości innym podmiotom
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób trzecich, którymi posługuje się przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
§3.
1. Z tytułu prawidłowej realizacji dostawy będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawcy
…………..zł
brutto.
(słownie
przysługuje
wynagrodzenie
w
wysokości
………………………)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a) obejmuje podatek od towarów i usług
b) obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, współfinansowane jest przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Strony ustalają, iż cena określona w ust. 1 nie wzrośnie przez cały okres trwania umowy.
5. Strony umowy ustalają tryb rozliczenia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę dla Gminy Jeżów, 95 – 047 Jeżów, ul. Kwiatowa 1, NIP 8331109686, Regon
750148265.
6. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowił protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
7. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia
jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
9. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
§4.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie lub jej części w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy
obliczonego zgodnie z §3 ust. 1 niniejszej Umowy;
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b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy
obliczonego zgodnie z §3 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w
wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§5.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.- od dnia …………….r. do dnia 29.03.2013r.
2. Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku rażącego naruszenia jej postanowień.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym
finansowych Wykonawcy związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

dokumentów

§7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują
rozwiązywać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

.......................................
Zamawiający

................................................
Wykonawca
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