
 

 

Stare Pole, 06.03.2017 

. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  5/2017 

 
Projekt "Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach 

działania 03.01. Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
Wójt Gminy Stare Pole zaprasza do składania ofert na dostarczenie mebli i wyposażenia  do 

Przedszkola w Stary Polu. 

 

Wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości 

kwoty 30.000 tys. euro. 

 

 

I ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Stare Pole 

ul. Marynarki Wojennej 6 

82-220 Stare Pole 

NIP: 5792058318 

REGON: 170747945 

 

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych  tj.:  

Lp. Nazwa produktu Ilość 

sztuk 

Specyfikacja 

1.  Meble  Dwa stoliki z regulowanymi nogami,  8 
krzesełek  
Regał  na szerokość 116 , głębokość 
41,5cm, zamykane drzwiczki, 
kolorystyka, białe, szare, limonowe,  

2.  Meble  regał uniwersalny  
szafka z niskim siedzeniem, materac 
mocowany na napy. 
Zestaw mobilna szafka z półka  do 
kącików, tablica dwustronna 

szafki na nóżkach lub kółkach – 3 sztuki  
dwie proste  jedna w kształcie M 

3.  Wąż logopedyczny 1 Gra, plansza dwustronna, 96 żetonów, , 
pionki, kostka do gry 

4.  Kwestionariusz do badania 1 Narzędzie pozwalające szczegółowo 
ocenić artykulację , 62 karty, karta zapisu 



 

 

artykulacji mowy wyników. 

5.  Ładnie mówię głoski 1  Wymowa głosek sz, cz, dż, ż,  2 zestawy 
kart obrazkowych, instrukcja z 
propozycjami gier 

6.  Onomatopeje 1 Karty do prezentacji , 50 kart , formatu 
A5 przedstawiające wyrazy naśladujące 
dźwięki 

7.  Karta dźwiękowa 1 Zestaw kart umożliwiających nagranie  
krótkiej wypowiedzi 

8.  Turbinka 1 Gra, śmigło, gumki, plastikowa baza 

9.  Regał 1 Regał, zestaw, biblioteczka z 2 
przegrodami i siedziskiem, pojemnik , 
materac    

10.  Biurko 1 Biurko – kształt stołu  2 osobowego   

11.  Stół 1 Stół 2 osobowy 

12.  Tel-fax 1 Tel z  faksem  

13.  Meble 1 Zestaw   mebli ,szafki  z trwałym 
obrzeżem, na pojemniki , z pojemnikami 
na nóżkach . pojemniki z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego 

14.  Krzesła 6  Krzesła wyściełane w  jednym kolorze   

15.  Fotel 1 Fotel do biurka na kółkach 

16.  Paski magnetyczne 1 6 magnetycznych plansz 

17.  Liczmany magnetyczne 1 100 sztuk dwustronnych magnesów 
żetonów 

18.  Dodawanie i odejmowanie gra 1 Do układania  równań , wymiar podstawy 
30X14 

19.  Klocki konstrukcyjne 1 Siatka, 224 elementy 

20.  Puzzle - kształty 1 Puzzle – geometryczne kształty, 
wykonane ze sklejki, wym 23,5x23,5cm 

21.  Puzzle - liczby 1 Puzzle – liczby, wykonane ze sklejki, 
wym 21cm x21 cm 

22.  Puzzle – orientacja przestrzenna  Puzzle – orientacja przestrzenna, 
wykonane ze sklejki, wym 21cm x21 cm 

23.  Puzzle - rozmiary  Puzzle – rozmiary, wykonane ze sklejki, 
wym 21cm x21 cm 

24.  Logiczne porównania- plansze 

magnetyczne 

1 54  żetony przedstawiające rodzinę , 
zwierzęta , kształty 

25.  Układanka przestrzenna , rozumienie 

pojęć 

1  Drewniane pudełko z magnetyczna i 
lustrzaną  ścianką o wym 25x25x12cm 

26.  Gra z figurami 1 Duża plansza z aranżacjami, wym 
150x150 cm, zabawy z figurami 
geometrycznymi 

27.  Rodzina liczmany 2 Zestaw gumowych liczmanów , 72 sztuki 



 

 

w zestawie 

28.  Drewniane klocki do konstruowania 1 Do sortowania i konstruowania , 
derwniane, kolorowe z kartami zadań do 
klocków 

29.  Klocki matematyczne 1 100 kostek , do budowania, łączenia 

30.  Kości z naklejkami- gra 1 Zestaw 10 kości ze znaczkami , 10 
arkuszy z naklejkami do gry 

31.  Mata 1-10 1 Mata wykonana z tkaniny PCV, 

32.  Start - gra 1 Pomoc przeznaczona do pracy z całą 
klasą,  3 nadmuchiwane kostki, 25 
okrągłych mat 

33.  Mata kształty, kolory, liczby 1 Gra , 5 dmuchanych kostek, 5 woreczków 
z grochem, instrukcja 

34.  Mata twister 1 Duże plansze z różnokolorowymi 
aranżacjami , 150x150, kostka, szpilki, 

35.  Magnetyczne koło fortuny 1 Obrotowe koło o średnicy 40 cm, 3 
dwustronne plansze, 

36.  Matematyka układanka 1 Dodawanie i odejmowanie , podstawa 
drewniana 

37.   Magnetyczna gra liczbowa 1 12 pasków magnetycznych, 60 żetonów, 
pomaga w poznaniu liczb od 1 do 10 

38.  Matematyczna biedronka 1 Matematyczne biedronki,  6 
dwustronnych plansz, 72 żetony 

39.  Zegar 1 Duży zegar  z tworzywa do prezentacji, śr 
30 cm 

40.  Zegar puzzle 1 Drewniany, wym 30x30 

41.  Zestaw klepsydr 1 Zestaw 20 klepsydr 

42.  Czas i zegar 1 Tablica magnetyczna z elementami do 
tworzenia obrazków 

43.  Aktywna mata czas 1 Mata winylowa  137x137, 4 kostki, 
instrukcja 

44.  Makatka zegar czynności 1 Mata z przyczepianymi na rzepy 
czynnościami, , wym 78x100 

45.  Kalendarz magnetyczny 1 Tablica magnetyczna z różnymi 
elementami kalendarza , wymiar 70x50, 
ilustracje z porami roku, ilustracje puzzle 
, kartoniki cyfry 

46.  Kalendarz 1 Gra skojarzeń, duzy  

47.  Magnetyczne cyferki 4 58 literek z magnesem, , tablica o 
wymiarach 24x30,ksiązeczka wzorów 

48.  Gra nawlekaj 1 Gra dla dzieci, 55 kart, 12 kulek, linki, 
żetony, klepsydra 

49.  Interaktywna ściana 1 Ściana z kieszonkami z możliwością 
nagrania dźwięku, 30 kieszonek na karty 

50.  Puzzle  dwustronne do nauki języka 5 Dwustronne puzzle , owoce, alfabet,  
zwody, pojazdy , liczby itp 

51.  Mata 1 Mata edukacyjna, pola z dniami tygodnia, 
wymiary 100X160 cm 

52.  Parawan edukacyjny 1 Parawan do odgrywania scenek 



 

 

,92x40x154 

53.  Pacynki 1 Zestaw 4 pacynek do nauki języka 

54.  Program do nauki oraz materiały dla 

ucznia 

1 Zawiera materiały dydaktyczne, karty 
tygodniowe, płyty cd, dvd, karty 
obrazkowe, naklejki, plakaty , zeszyt 
ćwiczeń, karty pracy 

55.  Gra edukacyjna 1 angielski w zagadkach- karty obrazkowe. 

56.  Puzzle  Puzzle, uczące rozróżniania wielkości, od 
największego do najmniejszego, 
zwierzęta, które się układa w kolejności 
po sobie   

57.  Słowa i zdania 1 Karty mające na celu wzbogacanie 
słownictwa, 22 karty formatu A4, wzory 
do budowy zdań. 

58.  Przygoda z głoskami; kgh, głoskami 

szumiącymi, głoskami dźwięcznymi 

1 Gry dydaktyczne, dobieranie obrazków w 
pary, 70 obrazków podzielonych na 3 
części 

59.  Gry logopedyczne planszowe 3 Zestaw gier logopedycznych 
planszowych, np. ślimak, sadzawka, 
stonoga   

60.   Zagadki logopedyczne 1 Zestaw zawiera 135 kart , uczy myślenia 

61.  Ćwiczę oddech 5 Dmuchajki drewniane ze słomką 

62.  Gimnastyka buzi i języka 1 Gra , 28 rysunków podzielonych na 4 
seria 

63.  Naśladuj albo zgaduj 1 Gra dla dzieci z obniżoną sprawnością  w 
zakresie motoryki narządów mowy, 300 
pasków z symbolami ćwiczeń. 

64.  Szeregi i relacje 1 Gra, 300 elementów tekturowych , 60 
pasków wzorcowych, instrukcja 

65.  Program logopedyczny 1 Wersja rozszerzona,  z możliwością 
drukowania i drukarką do pracy z dziećmi 
wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy   

66.  Gry 5 Różnych gier w zakresie bogacenia 
słownictwa 

67.  Ćwiczę oddech 1 Cztery zabawne gry, piłeczki 
styropianowe, pudełka z plansza boiska 
do gry 

68.  Guziki liczmany 2 Guzki do sortowania i nawlekania 

 

2. Materiały potrzebne do wykonania zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego 

dostarcza Wykonawca. 

3. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt będący przedmiotem 

zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT po wykonaniu 

przedmiotu umowy. 



 

 

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady: 

1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia , 

wyznaczając termin usunięcia wad. 

2/ uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia 

 Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi. 

 

 

II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. 30 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy 

 

 

 

IV OPIS SPODOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY : 
 

1. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta wraz z załącznikami (w tym zdjęcia) winna być napisana w języku polskim, trwałą i 

czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania firmy. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub faxem pod numer 55 2713097 

5. Ofertę należ złożyć w nieprzekraczalny terminie do: 21. 03.2017r.  do godziny 14.00 w : 

Sekretariacie Przedszkola w Starym Polu 

Ul. Marynarki Wojennej 22 

82-220 Stare Pole 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

http://przedszkolestarepole.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/6844 

8. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu   22.03.2017r  o godzinie 10.00, a wyniki  i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Gminy Stare Pole oraz 

na stronie internetowej pod adresem http://przedszkolestarepole.ssdip.bip.gov.pl 

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V  OCENA OFERTY: 

1. Cena brutto– 80% ( max. 80 pkt.) 

2. Termin dostawy – 20% ( max. 20 pkt.) 

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „cena brutto” nastąpi wg. następującego wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto za zadanie 
x 80 

punktów oferowana cena brutto za zadanie 

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „termin dostawy” nastąpi wg. następującego wzoru: 

Najkrótszy oferowany czas realizacji zamówienia  x 20 

punktów Oferowany czas realizacji zamówienia  

 

W ramach przedmiotowego kryterium należy podać szacowany czas, w którym zostaną 

dostarczone przedmiotu w ramach zadań, rozumiany jako liczba dni roboczych, przeznaczonych 

na realizację zadania. 

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów.  

 

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. 

W zawiadomieniu    wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający 

określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.  

 



 

 

 

 

VII OSOBA DO KONTAKTU: 

Ewa Grenda 

Dyrektor Przedszkola w Starym Polu 

Tel. 606-727-556 

 

VIII INNE: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania 

porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli 

oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty. 

 

IX ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Oferta 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE  

NR ……. 

CZĘŚĆ A  

FORMULARZ OFERTOWY 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………… (nazwa firmy) 

składam ofertę na dostawę pomocy dydaktycznych oraz mebli zgodnie z Zapytaniem Ofertowym 

…../2017, realizowaną w ramach projektu „Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci przedszkolnych w 

Starym Polu” w ramach działania 03.01. Edukacja Przedszkolna, dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Lp. Nazwa produktu Cena netto 

za sztukę  

VAT Cena brutto 

za sztukę 

Czas realizacji  

69.  Meble     

70.  Meble     

71.  Wąż logopedyczny     

72.  Kwestionariusz do badania 

artykulacji mowy 

    

73.  Ładnie mówię głoski     

74.  Onomatopeje     

75.  Karta dźwiękowa     

76.  Turbinka     

77.  Regał     

78.  Biurko     



 

 

79.  Stół     

80.  Tel-fax     

81.  Meble     

82.  Krzesła     

83.  Fotel     

84.  Paski magnetyczne     

85.  Liczmany magnetyczne     

86.  Dodawanie i odejmowanie gra     

87.  Klocki konstrukcyjne     

88.  Puzzle - kształty     

89.  Puzzle - liczby     

90.  Puzzle – orientacja przestrzenna     

91.  Puzzle - rozmiary     

92.  Logiczne porównania- plansze 

magnetyczne 

    

93.  Układanka przestrzenna , 

rozumienie pojęć 

    

94.  Gra z figurami     

95.  Rodzina liczmany     

96.  Drewniane klocki do 

konstruowania 

    

97.  Klocki matematyczne     

98.  Kości z naklejkami- gra     

99.  Mata 1-10     

100. Start - gra     

101. Mata kształty, kolory, liczby     

102. Mata twister     

103. Magnetyczne koło fortuny     

104. Matematyka układanka     

105.  Magnetyczna gra liczbowa     

106. Matematyczna biedronka     

107. Zegar     



 

 

108. Zegar puzzle     

109. Zestaw klepsydr     

110. Czas i zegar     

111. Aktywna mata czas     

112. Makatka zegar czynności     

113. Kalendarz magnetyczny     

114. Kalendarz     

115. Magnetyczne cyferki     

116. Gra nawlekaj     

117. Interaktywna ściana     

118. Puzzle  dwustronne do nauki 

języka 

    

119. Mata     

120. Parawan edukacyjny     

121. Pacynki     

122. Program do nauki oraz materiały 

dla ucznia 

    

123. Gra edukacyjna     

124. Puzzle     

125. Słowa i zdania     

126. Przygoda z głoskami; kgh, 

głoskami szumiącymi, głoskami 

dźwięcznymi 

    

127. Gry logopedyczne planszowe     

128.  Zagadki logopedyczne     

129. Ćwiczę oddech     

130. Gimnastyka buzi i języka     

131. Naśladuj albo zgaduj     

132. Szeregi i relacje     

133. Program logopedyczny     

134. Gry     

135. Ćwiczę oddech     



 

 

136. Guziki liczmany     

 

 

 

 

� Oświadczam, że wszystkie zadania, na które została złożona oferta, zostaną wykonane nie później 

niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy 

� Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym 

stanowiącym podstawę niniejszej oferty. 

� Ofertę niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach. 

� Załączniki sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego stanowią 

integralna cześć naszej oferty. 

� Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………….. 

2) ………………………...... 

3) ………………………….. 

Okres związania niniejszą ofertą wynosi …………… dni. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….              ……………………………… 

                                                         Imię i Nazwisko Oferenta                          Data  podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ B  
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W 
POSTĘPOWANIU NR ….. 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

1. Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo.1 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

6. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.2 

7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej3 nie został 

prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.4 

8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

                                                 
1
 Skreślić jeśli nie dotyczy. 

2 Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy. 
3 Skreślić te, które nie dotyczą. 
4 Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy. 



 

 

 

 

…………………………….              ……………………………… 

                                                         Imię i Nazwisko Oferenta                          Data  podpis 

 

 

 

CZĘŚĆ C 

nr sprawy …. 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 
KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM  

 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………… oświadczam, 
że: 
 

1. ………………………………….………….… nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym – …… 

2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy oraz ………………………………………………, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej; 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

…………………………….              ……………………………… 

                                                         Imię i Nazwisko Oferenta                          Data  podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr2 Wzór umowy 

 
 

Projekt "Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach działania 03.01. 

Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
 

 

 

 

 Wzór UMOWY   Nr ….......................... 
 

 

zawarta w dniu …......................................................................... w  Starym Polu pomiędzy: 
Gminą Stare Pole z siedzibą przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, reprezentowaną 
przez: 
Wójta – Marka Szczypior 
zwaną dalej  Zamawiającym 

 

a  
…................................................................................................................................................... 
 

…................................................................................................................................................... 
 

…................................................................................................................................................... 
 

zwaną dalej Wykonawcą. 
 

Strony ustalają, co następuje: 
 

 

§  1  
 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: 
1) ……………………. 
2) ……………………. 
3) ……………………. 
4) ……………………. 



 

 

5) ……………………. 
6) …………………….. 

o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz  ofertą z dn. 
…………………………… , przesłaną przez Wykonawcę w związku z prowadzonym 
postępowaniem nr …………………/2017 w trybie zapytania ofertowego.  
2. Sporządzona według formularza określającego szczegółowo przedmiot  zamówienia oferta 
dostawcy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  
3. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 dni.  
4.Dostawca zobowiązuje się dostarczać w/w przedmioty na własny koszt i odpowiedzialność do 
siedziby Zamawiającego – Przedszkole w Stary Polu, ul. Marynarki Wojennej 22, 82-220 
Stare Pole  
 5. Prace wykonywane w ramach przedmiotowej umowy wykonywane są w ramach projektu 
"Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach 

działania 03.01. Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

§  2 

 

 

1.Materiały potrzebne do wykonania zadania będącego przedmiotem umowy dostarcza 
Wykonawca. 
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o 
jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. 
 

§  3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zadania w 
dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00. 

 

§ 4 

 

Termin rozpoczęcia zadania strony ustalają na  …………….2017r. roku, a termin zakończenia 
zadania  na  ……………2017r. 
 

 

 

§  5 

 

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie wynoszące ….......................... ( słownie :  ….......................................... ) złotych – 
łącznie z ….............% podatkiem VAT. 
2. Termin zapłaty strony ustalają do 7 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej  faktury VAT 
do Zamawiającego. 
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 
odbioru przedmiotu umowy. 
4. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§  6 



 

 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną: 
1/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 %    
    wynagrodzenia  określonego w § 7 ust. 1 umowy 

2/ za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność   
    Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy 

3/ za niedotrzymanie  terminu wykonania umowy   w wysokości 0,5  % wynagrodzenia 

    określonego w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki. 
4/ za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy    
    odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3  % wynagrodzenia określonego  
    w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 
 

§  7 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną -odsetki ustawowe za czas zwłoki  
 w zapłacie należności. 
 

§  8 

 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych w § 6 i 7  kar umownych, w przypadku gdy wielkość tych strat 
przewyższa sumę kar umowy. 

 

§  9 

 

Jeżeli w czasie odbioru  zostaną stwierdzone wady fizyczne lub usterki, to Zamawiający  
niezależnie od postanowień zawartych w § 8 – 10 może: 
1/ odmówić odbioru zadania 

2/ jeżeli wady lub usterki  nadają się do usunięcia odmówić odbioru do czasu  ich usunięcia  
3/ jeżeli wady  lub usterki nie nadają się do usunięcia odstąpić od umowy albo powierzyć    
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt   i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, po bezskutecznym  upływie wyznaczonego terminu. 
                                                                    

§  10 

 

1.Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………… miesięcznej gwarancji, liczonej  
od dnia wystawienia faktury. 
2.W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie na 
własny koszt usunąć wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji w sposób niezakłócający 
pracy danego pomieszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego.  
3.W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z umówionych warunków gwarancji  pokryje 
on koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego. 
                                             

 

§  11 

1. Z uwagi na fakt, iż projekt „……” dofinansowany jest ze środków ……, Wykonawca 
zobowiązuje się do udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji 
finansowej, związanej z realizacją zamówienia. 



 

 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany 
wymogów formalnych związanych z realizacją projektu, wynikających z obowiązujących 
Wytycznych realizacji projektów. 

§  12 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§  13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 

 

§  14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

........................................................                                …..................................................... 
                 Zamawiający                                                                              Wykonawca 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt "Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach działania 03.01. 

Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

  

OŚWIADCZENIE 

My, niżej podpisani  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

______________, dnia ____________2017 r. 

 

 

                                                                               

_______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 

 



 

 

 


