
 

 

Znak sprawy: ZSP.II/7/2018                                      

 
 

Zapytanie Ofertowe  
dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej  

poniżej 30.000 EURO 
 
 
Nazwa zadania: Zakup i dostawa zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy 
dydaktycznych teatralnych w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko", 
współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020. 
 
 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
33-390 Łącko 284  
NIP 7343551631, REGON 368087148 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zapytanie prowadzone jest zgodnie 
z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
tj. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy 
dydaktycznych teatralnych, w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko", 
współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020. 
 
Zamówienie realizowane z podziałem na trzy części.  
Zakres zamówienia obejmuje:  

 CZĘŚĆ nr I: zakup i dostawa zabawek - szczegółowy opis, parametry określa załącznik nr 1a 
do niniejszego zapytania. 

 CZĘŚĆ nr II: zakup i dostawa artykułów plastycznych (koszulek i czapeczek z nadrukiem) - 
szczegółowy opis, parametry techniczne określa załącznik nr 1b do niniejszego zapytania. 

 CZĘŚĆ nr III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych teatralnych - szczegółowy opis, parametry 
techniczne określa załącznik nr 1c do niniejszego zapytania. 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV:  

 
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne 
37520000-9 – Zabawki 
37800000-6 – Wyroby rękodzielnicze i artystyczne 
79822500-7 – Usługi projektów graficznych 
18331000-8 – Koszulki 
18443340-1 – Czapeczki 
79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy 
98393000-4 – Usługi krawieckie 



 

 

 
3. Płatności jednorazowa po zrealizowaniu zamówienia. 
4. Zamówienia częściowe - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 3. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
1.  Część I – do 29.06.2018 r. 
2.  Część II – do 15.06.2018 r. 
3.  Część III – do 29.06.2018 r. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę 
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem 
kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu. 

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, 
że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich używanie, nie 
spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, na własny 
koszt.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łącku, 33-390 Łącko 284, własnym transportem i na własny koszt oraz zapewni jego rozładunek. 

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować 
przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami 
minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. 
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie 
wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga, by cały asortyment: był fabrycznie nowy, bez wad; zaoferowany produkt 
spełniać powinien minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub posiadać lepsze 
parametry. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu. 

Dokumenty wymagane: 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu – załącznik nr 3 (o ile dotyczy). 
2. Oświadczenie – załącznik nr 4 
3. Uzupełniony/e załącznik/i nr 1a i/lub 1b i/lub 1c w kolumnie WARTOŚĆ BRUTTO (tj. ilość x cena 

jednostkowa brutto). 
Wszystkie w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 
za zgodność przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność 
z oryginałem”. 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. W przypadku składnia oferty osobiście, wymagane dokumenty należy umieścić w zaklejonej 
kopercie z danymi kontaktowymi, a na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zakup i dostawę 
zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych teatralnych dla oddziałów 
przedszkolnych. Część nr ….” 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem 
kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu. 

3. W przypadku złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego wymagane dokumenty należy  
 



 

 

umieścić w zaklejonej kopercie, a na kopercie obok pola adresata należy umieścić napis: „Oferta na  
zakup i dostawę zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych teatralnych 
dla oddziałów przedszkolnych. Część nr ….”. 

4. W przypadku złożenia oferty e-mailowo na adres elektroniczny zamawiającego, należy zeskanować 
wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczątkami itp. na nich umieszczonymi i przesłać 
na adres elektroniczny: wesole.przedszkolaki@lacko.pl W tytule proszę wpisać: „Oferta na zakup 
i dostawę zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych teatralnych dla oddziałów 
przedszkolnych. Część nr ….”. Potwierdzeniem otrzymania oferty będzie odpowiedź w formie          
e-maila zwrotnego potwierdzającego jej wpływ.  

5. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łącku na dzienniku podawczym lub przesłać na ww. 
adres e-mail nie później niż do dnia 05.06.2018 r. do godz. 1000. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni. 
7. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. 5 nie będą uwzględniane. 

 
VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

 
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami 05.06.2018 r. o godz. 1030. 
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia 

wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 
 

IX. Kryteria oceny oferty. 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
a) Cena 80% - komisja przyzna punkty w oparciu o formułę: Pc=(Cn/Cb)*80 pkt,  

 gdzie: 
 Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena” 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych  
Cb – cena oferty badanej  

 
b) Termin dostawy (Td) 20% (20 pkt): 
 DLA CZĘŚCI I: 

 15.06.2018 r. - 20 pkt. 
 22.06.2018 r. - 10 pkt. 
 29.06.2018 r. - 0 pkt. 

 
 DLA CZĘŚCI II: 

 11.06.2018 r. - 20 pkt. 
 13.06.2018 r. – 10 pkt. 
 15.06.2018 r. - 0 pkt. 

 
 DLA CZĘŚCI III: 

 15.06.2018 r. - 20 pkt. 
 22.06.2018 r. - 10 pkt. 
 29.06.2018 r. - 0 pkt. 

 
2. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny 

oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (O) według następującego wzoru: 
P = Pc + Td.  
P – ostateczna liczba punktów, 
Pc- liczba punktów otrzymana za kryterium cena, 
Td- liczba punktów otrzymana za kryterium termin dostawy. 
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma 
największą łączną liczbę punktów. 

3. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 
4.  Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą, łączną ilość punktów (P=Pc+Td), Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 



 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty. 
 

X. Odrzucenie ofert/ Unieważnienie postępowania 
 

1. Odrzuceniu podlegają oferty: 
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia; 
b) złożone  przez oferenta niespełniającego warunków, określonych  w niniejszym zapytaniu. 

2. Zamawiający może odrzucić oferty, które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w  stosunku do przedmiotu zamówienia 

3. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
c) Kierownik Zamawiającego podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania 

o  udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, 
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli nie zostaną złożone 

co najmniej dwie ważne oferty, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi 
oferty ważnej. 

 
XI. Wyniki postępowania 

 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez przesłanie informacji do Wykonawców biorących 
udział w postępowaniu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek 
oferty. 
 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się. 
 

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób: 
 

1.  Pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe ( Dz. U. 2017 r. poz. 1128 z póź. zm.) lub za pośrednictwem posłańca na adres 
biura projektu: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445 lub osobiście; 

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wesole.przedszkolaki@lacko.pl 
Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą elektroniczną.  

3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: Katarzyna Kucharska tel. 
18/414 07 42 oraz Jolanta Łagos tel. 18/414 07 33. 

 
XIII. Warunki istotnych zmian umowy: 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek 

do drugiej strony. 
3. Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa szczegółowo 

wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 
 
 



 

 

 
XIV. Informacja dodatkowe. 
 

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie 
postępowania. 

3. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym zapytaniem i nie może zawierać 
modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
Zapytania.  

 
 
 
 
 
 
Łącko 25.05.2018 r.                                           Zatwierdzam: mgr Barbara Stolarska  
               Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1a) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części I 
2. Załącznik nr 1b) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części II 
3. Załącznik nr 1c) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części III 
4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu (o ile dotyczy). 
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie 
7. Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 
 



 

 

Załącznik nr 1a 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI I zapytania ofertowego 
 
I. Zakup i dostawa zabawek 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

(tj. ilość x cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 Puzzle 

 

Puzzle z różnych bajek, 100 elementów, po ułożeniu 
powstanie obrazek o wymiarach 41x27 cm. Wysoką 
jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo 
układania zapewnia kalandrowany papier odbijający 
światło i wykorzystanie materiałów ekologicznych. 

sztuka 20  

2 Puzzle edukacyjne - mapa Polski 

 

Puzzle są doskonałą pomocą, uzupełniającą wiedzę 
w zakresie geografii. Zostały wyprodukowane z 
bardzo dużą dbałością zarówno o poziom 
merytoryczny, jak i zgodnie z najwyższymi 
standardami technicznymi, przy użyciu wysokiej 
jakości materiałów  
• 260 elem.; • wym. po złożeniu: 60 x 40 cm. 
 
Puzzle z mapą polityczną Polski. Zaznaczono na 
niej województwa, miasta, wsie oraz dokładną sieć 
hydrograficzną. 

sztuka 2  

3 Sześciany zręcznościowe 

Zestaw 24 przezroczystych sześcianów, w których 
ukrywają się zadania zręcznościowe o różnym 
stopniu trudności. Wpłyną na poprawę koncentracji 
i zajmą uwagę dzieci na wiele godzin. • wym. 4 x 4 
x 4 cm 

sztuka 2  

4 Kręgle 
Wykonane z tworzywa sztucznego.  
• wys. ok. 24 cm  
• w 1 zestawie 9 szt. kręgli; • 2 kule 

zestaw 8  

5 Siatka na zabawki do piasku 
Siatka do przechowywania zabawek. • wym. 60 x 
105 cm sztuka 8  

6 Wałek do piasku 

Wałek z tworzywa sztucznego do zabaw z piaskiem, 
zostawiają na nim ślad. • różne kolory 
• wym. 14,5 x 18 x 7 cm 

sztuka 16  

7 Foremki do piasku - kształty 

Zestaw kolorowych foremek do piasku w 8 różnych 
kształtach, wykonanych z tworzywa sztucznego 
wysokiej jakości. Umożliwiają uformowanie na 
piasku ciekawych kształtów. •w 1 zestawie jest 16 
szt. • wym. ok. 9 x 7 cm 

zestaw 8  

8 Foremki do piasku - pojazdy 

Foremki w kształcie różnych środków transportu – 
np. samochód, łódka, helikopter, pociąg • wym. ok. 
13 x 9 cm. 

Po 10 szt. z każdego kształtu; łącznie 40 szt. 

sztuka 40  

9 Łopatka do piasku średnia 
Łopatka do zabaw z piaskiem. • różne kolory, 
wysyłane losowo • wym. 9 x 25 cm sztuka 32  

10 Łopatka do piasku duża 
Łopatka o bardzo dużej wytrzymałości, wykonana z 
tworzywa sztucznego • różne kolory• dł. 55 cm sztuka 20  

11 Koparka z kompletem do piasku 
Wytrzymały pojazd posiadający ruchome elementy 
pomoże dziecku rozwijać zdolności manualne i 
ruchowe oraz wzbudza jego ciekawość. Ruchoma 

zestaw 4  



 

 

łyżka oraz skrętny tył auta odzwierciedlają 
realistyczną funkcjonalność pojazdu. Dodatkowo 
zestaw składa się z jednej foremki oraz z 
poręcznych grabek i łopatek. Foremki wykonane są 
przy użyciu technologii IML (In Mould Label), 
gdzie zastosowana grafika jest wtopiona 
bezpośrednio w plastik, będąc w ten sposób 
nieusuwalną. • dł. auta 36 cm 

12 Wiaderko-zamek i szpadel 
Zestaw do zabaw w piasku. • wiaderko o wym. 18 x 
28 cm • łopatka o wym. 31 x 9,5 cm zestaw 20  

13 Mały zestaw do piasku 

Zestaw zapakowany w kartonowe pudło, które 
zawiera:  
• 5 szt. konewek  
• 5 wiaderek  
• 5 małych łopatek  
• 15 szt. różnych foremek  
• 5 szt. grabek  
• dł. elem. do 26 cm 

zestaw 4  

14 Kid cars 3D - Policja 

 

Elementy zabawki mają specjalną kolorystykę, a 
samochody i naklejki ułatwiają dzieciom 
zapamiętanie ważnego numeru alarmowego 112. 
Dzięki zastosowanym oznaczeniom dzieci poznają 
również zasady ruchu drogowego. W zestawie 3 
autka. Całość wykonana jest z bardzo trwałego 
tworzywa sztucznego. Elementy nie mają ostrych 
krawędzi, są trwale i stabilnie połączone, a ścianki 
są wytrzymałe na nacisk i nie łamią się.  
• tor o dł. 3,8 m  
• wym. 115 x 55 cm  
• od 12 miesięcy 

sztuka 4  

15 Spychacz 

Model o masywnej konstrukcji oraz wytrzymałości. 
Wader. Idealny do zabaw w sali czy w piaskownicy. 
Wym.: 36 x 16 x 15 cm. 

sztuka 4  

16 Samochody Resoraki Hot Wheels 

Nadwozia wykonane ze stali, co zapewnia trwałość 
podczas zabawy. Modele wybierane losowo 
(maksymalnie po 4 szt. takie same). Wym.: 
8x3x3cm. 

sztuka 48  

17 Mata z grą w klasy z pianki 
Piankowe puzzle tworzące po złożeniu popularną grę 
w klasy. • w 1 zestawie: 11 elementów o dł. boku 
32,5 cm • 4 piankowe kółka 

zestaw 4  

18 Matematyczny twister 

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami 
stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, 
zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci 
poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka w 
ruchu, zarówno w sali, jak i w plenerze, pozwala 
doskonalić umiejętności związane z obliczeniami 
matematycznymi, zabawami językowymi czy 
pojęciami dotyczącymi podstawowych figur 
geometrycznych.  
Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej 
się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w 
planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do 
podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze 
posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na 
bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z 
nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do 
przechowywania.  
• wym. ok. 150 x 150 cm 
Do rozwijania umiejętności matematycznych w 
zakresie czterech działań. W zestawie 2 kostki z 
cyframi z pianki o wym. 5 x 5 cm. 
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19 Szczęśliwy traf - żabki 

 

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami 
stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, 
zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci 
poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka w 
ruchu, zarówno w sali, jak i w plenerze, pozwala 
doskonalić umiejętności związane z obliczeniami 
matematycznymi, zabawami językowymi czy 
pojęciami dotyczącymi podstawowych figur 
geometrycznych.  
Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej 
się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w 
planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do 
podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze 
posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na 
bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z 
nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do 
przechowywania.  
• wym. ok. 150 x 150 cm 
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20 Pory roku 

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami 
stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, 
zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci 
poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka w 
ruchu, zarówno w sali, jak i w plenerze, pozwala 
doskonalić umiejętności związane z obliczeniami 
matematycznymi, zabawami językowymi czy 
pojęciami dotyczącymi podstawowych figur 
geometrycznych.  
Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej 
się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w 
planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do 
podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze 
posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na 
bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z 
nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do 
przechowywania.  
• wym. ok. 150 x 150 cm 

Ile mamy miesięcy? Jaka pora roku jest w lipcu? 
Jakie kwiaty kwitną w maju?  
Na te i inne pytania można szukać odpowiedzi 
podczas zabawy z maxi planszą „Pory roku”. To 
ciekawa propozycja zapoznania się ze zmianami 
zachodzącymi w przyrodzie w cyklu czterech pór 
roku. Każdy miesiąc przedstawiony jest na 
wagoniku za pomocą barwnego obrazka, na którym 
narysowane są charakterystyczne, ważne wydarzenia 
oraz zmiany w przyrodzie. Kolory wagoników 
dodatkowo podkreślają poszczególne pory roku. 
Koła lokomotywy i wagoników mogą być też 
polami gry, po których poruszają się uczestnicy 
zabawy. Korzystanie z planszy pomaga dzieciom w 
poszukiwaniu odpowiedzi na pytania związane z 
porami roku, miesiącami i ich kolejnością 
występowania w ciągu roku. Przykłady zabaw z 
planszą zostały zamieszczone w załączonej do 
zestawu instrukcji. 
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21 Plansza Wyprawa 

 

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami 
stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, 
zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci 
poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka w 
ruchu, zarówno w sali, jak i w plenerze, pozwala 
doskonalić umiejętności związane z obliczeniami 
matematycznymi, zabawami językowymi czy 
pojęciami dotyczącymi podstawowych figur 
geometrycznych. W myśl zasady polisensorycznego 
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nauczania, aktywizujemy do nauki poprzez zabawę 
wszystkie rodzaje receptorów. Dzięki ciekawej 
formie i różnorodności są wręcz niezastąpione 
podczas spotkań plenerowych również z dorosłymi.  
 
Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej 
się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w 
planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do 
podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze 
posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na 
bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z 
nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do 
przechowywania.  
• wym. ok. 150 x 150 cm 
 
Swoją grafiką zachęca do zabawy ruchowej według 
podanego na planszy kodu. Przeskakiwanie z prawej 
nogi na lewą i skok obunóż, przemarsz tyłem itp. - 
wszystkie ustawienia nóg są wyraźnie oznaczone 
graficznie. Zadaniem graczy jest poprawne przejście 
po ścieżce w jak najkrótszym czasie. 

22 Instrukcja do plansz 

 

Książka zawiera pomysły na zabawy z 
wykorzystaniem wszystkich plansz (070002-004, 
070006, 070007, 070009-012, 070018-024, 070026, 
070027). 
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23 Skaczące krokodyle 

Podłogowa gra, która rozwija koordynację 
wzrokowo-słuchowo-ruchową. Zawiera matę do gry, 
kolorową kostkę i znaczniki zwierząt dla graczy. 
Zadaniem uczestników jest przejść przez strumyk, 
dotrzeć bezpiecznie i jak najszybciej do 
wyznaczonego celu. Świetna forma aktywnej 
zabawy, która zachwyca wszystkich uczniów. • 
wym. maty 250 x 75 cm • wym. sześcianów 12 x 12 
x 12 cm • dla 2-4 graczy (lub drużyn) 
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24 Chińczyk/warcaby 

Dwie najbardziej znane i popularne gry planszowe. • 
dwustronna plansza o wym. 36 x 25,5 cm • 24 
pionki do warcabów • 16 pionków do chińczyka • 
kostka do gry 
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25 Dni tygodnia 

W trakcie gry wykorzystuje się wiele atrakcyjnych 
rekwizytów. Gracze poruszają się pionkami po 
polach oznaczających dni tygodnia. Kto dotrze 
pierwszy do pola pośrodku planszy, ten wygrywa. 
Po drodze trzeba mieć jednak wiele szczęścia na 
różnych etapach gry. Ważny jest udany rzut kostką, 
ale również istotne jest losowanie karty z 
poleceniem decydującym o dalszym ruchu. 
Przepustką do etapu ostatecznej rozgrywki jest 
ułożenie puzzli. Dzieci w trakcie gry poddając się 
emocjonującej atmosferze uczą się nie tylko nazw 
dni tygodnia, ale również ogólnej orientacji w 
czasie, przyswajając sobie zwroty podawane na 
kartach, np. „poniedziałek poprzedniego tygodnia”, 
„za dwa dni”, „środek następnego tygodnia”, itp.  
• 1 plansza o wym. 33,5 x 26,2 cm  
• 4 pionki  
• kostka do gry  
• 60 kart „Los”  
• 4 puzzle o wym. 16 x 21,3 cm po 7 elem.  
• instrukcja  
• dla 2-4 graczy  
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26 Poznajemy godziny 

Zwycięzcą zostaje ten, kto pierwszy dotrze do 
centralnego pola planszy. W pierwszym, łatwiejszym 
wariancie gry dzieci poznają sposób określania czasu 
w trzech formach zapisu: 1) w postaci zapisu 
cyframi, 2) w postaci zapisu słownego, 3) w postaci 
określenia czasu za pomocą wskazówek zegara. 
Drugi wariant gry przeznaczony jest dla dzieci, które 
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„znają się na zegarze”.  
• 1 plansza o wym. 33,5 x 26,2 cm  
• 4 pionki  
• 1 kostka do gry  
• 30 żetonów 4 x 7 szt. (+ 2 zapasowe)  
• „karty czasu”  
• 2 zegary o śr. 11,5 cm  
• instrukcja  
• dla 2-4 graczy  
• od 6 lat 

27 Co do czego, Tato? 

Gra polega na znalezieniu i zebraniu jak największej 
ilości kart powiązanych z obrazkami umieszczonymi 
na polach planszy, na których zatrzyma się pionek 
gracza. Gra rozwija umiejętności logicznego 
myślenia, wyobraźnię oraz zdolności skojarzeń.  
• 108 kart  
• plansza  
• 4 pionki  
• klepsydra  
• kostka do gry  
• instrukcja  
• dla 2-4 graczy 
• od 4 lat 
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28 Wilk, koza i kapusta 

Jak przewieźć statkiem wilka, kozę i kapustę? To nie 
takie proste, ponieważ wilk ma apetyt na kozę, a 
koza chętnie schrupie kapustę. Jedyna nadzieja w 
tym, że na statku znajdzie się pies, który zapewni 
porządek na pokładzie. Gracze będą musieli 
wykazać się sprytem i dobrą pamięcią aby przewieźć 
na wyspę swoje zwierzęta i kapustę. Uczestnicy gry 
umieszczają na statkach swoje wilki, kozy i kapustę. 
Starają się robić to w taki sposób, aby na jednym 
statku nie znajdowały się kozy z wilkami oraz 
kapusta z kozami. W zestawie:                                   
- 6 statków                                                                    
- 8 kart statków                                                                 
- 40 kart ładunków                                                              
- 12 kart wydarzeń                                                              
- 1 wyspa                                                                               
- gra dla 2-4 graczy 
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29 Encyklopedia dla malucha 

Quiz zawiera zagadki o przedmiotach i zjawiska z 
codziennego życia człowieka. Zawartość:  
• 100 dwustronnych kart z zagadkami-wierszykami  
• 6 pionków  
• kostka  
• plansza  
• dla 2-6 graczy 
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30 Gra zręcznościowa Osiołek 

Załaduj osiołka, to łatwe! Sęk w tym, aby go 
rozładować bez przewracania całej konstrukcji. • 65 
elem. o wym. ok. 2 x 4 cm • wym. po złożeniu 27 x 
22 x 4 cm  
• od 3 lat 
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31 Gra - Mały Ekolog 

Zabawna gra planszowa, dzięki której dzieci poznają 
zagadnienia związane ze środowiskiem. Poruszając 
się pionkami po planszy, uczą się jak funkcjonuje 
ekosystem, zasoby wody, energii oraz cykl wodny. 
Gra pomaga zrozumieć w jaki sposób ograniczać 
pobór energii, utylizować odpady, a także chronić 
zasoby wody. Jeśli dziecko stanie na kwadracie 
oznaczonym czerwonym krzyżykiem, który 
wskazuje na czynność szkodliwą dla środowiska, 
cofa się, jeśli stanie na kwadracie oznaczonym 
zielonym ptaszkiem, idzie do przodu, natomiast traci 
kolejkę jeśli stanie na zielonym polu oznaczonym 
Eko symbolem.  
• plansza do gry  
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• 4 postacie  
• kostka do gry  
• instrukcja  
• dla 2-4 graczy 
• od 3 do 6 lat 

32 Pamięć - słowa 

W grze wygrywa ten, kto najlepiej zapamięta 
położenie odpowiednich par, odkrytych na chwilę, 
spośród wszystkich tabliczek leżących na stole 
rewersem do góry. Gra skierowana jednocześnie do 
dzieci i dorosłych, jest świetnym treningiem pamięci 
i spostrzegawczości. Gra ma również drugi 
rozbudowany wariant z dodatkowymi rekwizytami, 
wzbogacającymi atrakcyjność i emocje podczas 
zabawy.  
• plansza o wym. 21 x 15,5 cm • 16 par kartoników o 
wym. 3,5 x 4 cm • 4 pionki • kostka do gry • 
instrukcja • dla 2-4 graczy 
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33 Bystre oczko - zestaw edukacyjny 

Mądra, atrakcyjna graficznie i starannie wykonana 
gra przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Polega na 
odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki 
widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą 
grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki 
wyszczególniona jest nazwa i krótki opis 
przedmiotu. Wyrabia spostrzegawczość, refleks, 
pamięć, ćwiczy analizę wzrokową i słuchową, uczy 
rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. • 210 
twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek • 4 
duże dwustronne plansze • instrukcja z propozycjami 
7 gier • dla 2-20 graczy  
• od 3 lat 
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34 Pamięć – znaki drogowe 

Wyjątkowa gra edukacyjna. Polega na zapamiętaniu 
odkrywanych kolejno par obrazków i ich położenia. 
Ten, kto odkryje dwa takie same obrazki, odkłada je 
na swoje konto.  
• 70 kart (35 par) o wym. 4 x 4 cm  
• instrukcja  
• dla 2-8 graczy 
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35 Patyczaki 

Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. 
Dzieci mogą układać je według wzorów 
umieszczonych na planszach poprzez nakładanie, 
układanie na podstawie wzoru w mniejszej skali lub 
tworzyć własne kompozycje. Gra pomaga 
uruchamiać procesy analizy i syntezy.  
• 48 plastikowych patyczków w 4 kolorach: żółty, 
czerwony, niebieski, zielony o wym. 12 x 1,5 cm  
• 8 dwustronnych plansz z wzorkami do układania o 
wym. 22,7 x 14 cm  
• instrukcja  
• dla 1-2 graczy  
• od 3 do 6 lat 
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36 Zgadnij kto to? 

Gra rozwijająca spostrzegawczość, umiejętność 
zapamiętywania i kojarzenia - trzeba jak najszybciej 
odnaleźć właściwą twarz wśród wielu innych. Jedno 
sprytne pytanie może wyeliminować kilka kart za 
jednym razem. Wygrywa ten, kto pierwszy rozpozna 
tajemniczą twarz wybraną przez przeciwnika.  
• 48 plastikowych ramek  
• 2 plansze  
• 2 arkusze z postaciami  
• 4 podpórki  
• 4 znaczniki postaci  
• 2 znaczniki punktacji  
• wym. 25,5 x 25,5 cm  
• dla 2 graczy 
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37 Słowo stworki 
Zadaniem graczy jest wymyślanie słów 
zaczynających się na daną literę i należących do 
określonej kategorii (np. miasto na literę M). 
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Wszyscy gracze wymyślają słowa jednocześnie, 
dzięki czemu gra dostarcza wielkich emocji! # od 2 
do 5 graczy 

38 Czyj to cień? 

Układanka polega na dopasowywaniu wizerunków 
zwierząt i postaci do ich cieni. Gra w rewelacyjny 
sposób łączy w sobie zabawę i naukę. Oddając w 
ręce dziecka tę grę sprawiasz, że rozwija ono swoją 
wyobraźnię i ćwiczy spostrzegawczość. 
Dodatkowym atutem gry jest fakt, że w przyjemny 
sposób uczy maluszka umiejętności kojarzenia i 
porównywania graficznych kształtów z 
rzeczywistymi przedmiotami. • 48 kolorowych 
tafelków z wizerunkami zwierzątek i zabawnych 
bajkowych postaci o wym. 7,5 x 7,5 cm • instrukcja • 
dla 1-2 graczy 
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39 Gra w podróżowanie. Edukacyjna gra 
planszowa 

Gra planszowa to podróż po świecie w kilka rzutów 
kostką. Gra polega na przemieszczaniu się jednym 
z 6 dzieci pochodzących z różnych zakątków świata, 
poznając przy tym wszystkie kontynenty, 
charakterystyczne zabytki oraz specyficzną faunę 
i florę. Zawartość pudełka: 1 owalna składana 
plansza o wym. 66,5 x 53 cm, 6 drewnianych figurek 
dzieci o wys. 5,5 cm, 36 tekturowych kart 
kontynentów, 30 kart prezentów, drewniana kostka, 
instrukcja. wiek: 5+ Liczba graczy: 2-6 
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40 Flagi państw - gra memory 

Gra memory z flagami państw. Polega na 
odnajdywaniu par, dzięki zapamiętywaniu miejsc 
położenia poszczególnych kartoników, ułożonych 
flagami do dołu. 80 szt. kartoników o wym. 5,5 x 5,5 
cm. Liczba graczy: 2-6 w wieku: 6+ 
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41 Litery, sylaby, wyrazy 

Zestaw zawiera 136 dwustronnych kartoników 
z których można wyodrębnić cztery zestawy: 72 
kartoniki z których można ułożyć 24 puzzle 
z trzysylabowymi wyrazami 64 kartoniki z których 
można ułożyć 32 puzzle z dwusylabowymi 
wyrazami. Na rewersie 112 kartoników zawiera małe 
i duże litery które służą do układania wyrazów oraz 
24 kartoniki które zawierają litery i wyrazy 
ilustrowane obrazkami opis zestawu z instrukcją 
przykładowych zabaw i ćwiczeń. od 4 lat 
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42 Domino sylabowe 

Na każdej kostce znajdują się dwie sylaby otwarte. 
Zadaniem dziecka jest łączenie kostek z takimi 
samymi sylabami. wym. kostki 3,5 x 7 cm; od 6 lat; 
24 kostki 
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43 Gra Skriba junior 

Scriba junior to adresowany do dzieci wariant 
słownej gry Scriba. Gra zapewnia jej uczestnikom 
doskonałą zabawę zmuszając do myślenia i ucząc 
jednocześnie poprawnej pisowni. Dzieci rywalizując 
ze sobą podczas gry uczą się nowych słów, ćwiczą 
wyobraźnię i koncentrację. od 5 lat; dwustronna 
plansza, tabliczki z literkami oraz puste, żetony, 
instrukcja, notes z długopisem oraz worek z tkaniny 
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44 Wielkie zakupy. Gra edukacyjna 

Zapraszamy do naszego sklepu na wielkie zakupy. 
Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy. Kto kupi 
najwięcej? Kto zaoszczędzi najwięcej uczestnicząc 
w promocjach? A może ktoś straci wszystkie 
pieniądze? 
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45 Piotruś Bajki. Karty do gry 
Gra karciana typu"Piotruś" - bajkowe postacie. 
Rozpoczynając grę, należy najpierw rozdać karty 
pomiędzy graczy. Następnie każdy z uczestników 
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losuje kartę od sąsiada, próbując pozbyć się swoich 
kart, poprzez utworzenie par. Przegrywa ten gracz, 
który pozostanie z kartą nie posiadającą pary -
"Piotrusiem". Pudełko zawiera 25 kart o wym. 6 x 
8,5 cm. Wiek: 3+ 

46 Karty do gry. Piotruś ZOO 

24 listkowa talia kart do gry ,,Piotruś" z ilustracjami 
zwierząt. Jest świetną pełną emocji zabawą dla 
najmłodszych. wym. pudełka: 9 x 6 x 1 2 cm; 2-4 
graczy; od 4 lat 
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47 Szachy szkolne drewniane 

Szachy drewniane szkolne turniejowe 27x27cm + 
instrukcja gry 
 
Opis ogólny: 
-wykonane z drewna liściastego, 
-posiadają wszystkie postacie niezbędne do gry w 
szachy, 
-figury pomalowane lakierem ekologicznym, oraz 
podklejone filcem, 
-kasetka ze stalowymi zawiasami zamykana na 
zatrzask, wyposażona w praktyczny wkład na 
pionki, 
-ciemne elementy szachownicy pomalowane 
specjalną bejcą, 
-numeracja i pola szachowe wypalane, 
-całość pokryta lakierem ekologicznym, 
-wysokiej jakości Polski produkt. 
Wymiary: 
-długość 27cm, 
-szerokość 27cm, 
-wysokość 2 cm, 
-pole szachowe 2,5x2,5cm, 
-wysokość pionków 2,4cm, 
-wysokość królowej 4,8cm. 
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48 Domino obrazkowe Zwierzęta 
domowe, Alexander, gra logiczna 

Domino obrazkowe to gra polegająca na 
dopasowaniu elementów o tej samej wartości. Gra 
zapewnia świetną zabawę zarówno młodszym jak i 
starszym dzieciom. Zawartość pudełka: 
- 28 elementów domina, 
- 10 plastikowych podstawek, 
- instrukcja.                                                                        
Gra przeznaczona od 1 do 5 graczy. 

sztuka 2  

49 Memo Zwierzęta 

Kolorowy drewniany zestaw klocków w kształcie 
kwadracików. Gracze odkrywają kolejno po dwa 
obrazki. Jeśli znajdą parę - zbierają klocki. Jeśli nie - 
odkładają je na miejsce. Wygrywa ta osoba, która 
nazbiera najwięcej par zwierzątek. Doskonale 
wpływa na pamięć wzrokową i koncentrację. 
od 24 mies.; 32 elem. 

sztuka 1  

50 Rybki do pary. Memory 
Dwustronne kolorowe plakietki z wesołymi rybkami. 
Gra polega na odszukiwaniu par takich samych 
rybek. 30 szt. o dł. 7,5 cm, wiek: 3+ 

sztuka 1  

51 Domino liczbowe. Gra matematyczna 

Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0-6), z prawej 
kropki w układzie klasycznego domina . Każda 
z cyfr i każdy z układów kropek odpowiadających 
cyfrom ma sobie właściwy kolor. (1 - czerwony, 2 - 
fioletowy, 3 - niebieski, 4 - zielony, 5 - żółty, 0 -
szary). 
54 tafelki wym. 6 x 8,6 cm,  
wym. pudełka 14,5 x 13,5 x 3 cm 

sztuka 1  



 

 

52 Mini badminton 

Gra zapewnia wspaniałą zabawę i zachęca do 
aktywności sportowej. Rakietki bardzo lekkie i 
poręczne, przez co są odpowiednie nawet dla 
młodszych dzieci. • 2 rakietki o wym. 45 x 24 cm • 2 
lotki 

zestaw 8  

53 Duży badminton 

Gra zapewnia wspaniałą zabawę i zachęca do 
aktywności sportowej. Ponadto rakietki są bardzo 
lekkie i poręczne, przez co są odpowiednie nawet 
dla młodszych dzieci. • 2 rakietki o wym. 31 x 65 
cm • lotka o dł. 20 cm • klasyczna lotka • 
przezroczysta torba do przechowywania 

zestaw 4  

54 Piłka Piłka GUMOWA 50cm 
sztuka 2  

55 Piłeczka ze wstążeczkami Wykonana z twardej pianki. • śr. 6 cm • kolorowe 
wstążki o dł. 40 cm • różne kolory 

sztuka 20  

56 Klocki wafle - Mini farma 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy 
sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z 
podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych 
konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są 
kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą 
zwiększając możliwości zabawy. Do klocków 
można dokupić karty pracy (069030, sprzedawane 
osobno). • wym. klocka 10 x 10 x 1 cm; w 1 
zestawie 31 elementów 

zestaw 8  

57 Klocki wafle - zwierzyniec 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy 
sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z 
podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych 
konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są 
kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą 
zwiększając możliwości zabawy • wym. klocka 10 x 
10 x 1 cm  
• 50 elem. 

zestaw 4  

58 Karty pracy do klocków wafle 

Dwustronne karty z grubego kartonu, przeznaczone 
do pracy z klockami wafle. Na jednej stronie są 
przedstawione potrzebne elementy oraz gotowa 
budowla, po drugiej - etapy budowania. • 10 szt. • 
wym. 21 x 25 cm 

sztuka 4  

59 Makatka Jadłospis - czerwona 

Makatka w kształcie garnuszka, z warzywami. 
Można na niej umieścić jadłospis na dzień lub 
tydzień w przedszkolu. • miejsce na jadłospis 
formatu A4 • wym. 47 x 52 cm 

sztuka 1  

60 Makatka Kalendarz 

Na dużym formacie, w bardzo czytelny sposób, 
rozmieszczone są kieszonki, w których umieszcza 
się kartoniki z zapisem bieżącego roku, nazwami 
miesięcy oraz dni tygodnia. Funkcję dydaktyczną 
kalendarza podnoszą dodatkowo miękkie plansze do 
oznaczania aktualnego stanu pogody (6 sztuk) oraz 
kolorowe oznaczenia kolejnych pór roku z typowymi 
dla nich atrybutami. Ich wzajemne ułożenie 
i transparentność kieszonek sprawia, że dzieciom 
łatwiej jest zaobserwować, w których miesiącach 
następuje nadejście kolejnych pór roku. Kieszonki te 
są dodatkowo wyróżnione błękitną lamówką. 
Strzałki wskazujące aktualny miesiąc i dzień 
tygodnia umieszczone są na dużych guzikach, co 
stwarza doskonałą okazję do dodatkowych ćwiczeń 
manipulacyjnych. Kartoniki z odpowiednimi 
nazwami można wydrukować lub wykonać wspólnie 
z całą grupą (nie są dołączone do zestawu). Jeśli 
poszczególne napisy zostaną wykonane w języku 

sztuka 4  



 

 

obcym, kalendarz może się również okazać świetna 
pomocą w czasie zajęć językowych. wym. 150 x 90 
cm 

61 Duży stolik piknikowy - zielono-
żółty 

Bezpieczne miejsce do zabaw dla 6 maluchów. Stół 
posiada zaokrąglone boki oraz łatwą do sprzątania 
gładką powierzchnię. Maksymalna waga jednego 
dziecka 23 kg. • wym. 100 x 93 x 53,5 

sztuka 4  

62 Zjeżdżalnia XXL 

Stabilna i bezpieczna zjeżdżalnia wykonana z 
odpornego na działanie temperatury i promieni 
słonecznych tworzywa sztucznego.                              
• wym. 253 x 80 x 140 cm  
• waga 20 kg 
• od 3-6 lat 

sztuka 1  

63 Pojemnik 2l 

 

Pojemniki do przechowywania, wykonane z 
wysokiej jakości tworzywa, różne kolory 
• wym. 19,1 x 14,3 x 10,6 cm 

sztuka 20  

64 Pojemnik 3l 

Pojemniki do przechowywania, wykonane z 
wysokiej jakości tworzywa, różne kolory 
• wym. 19,1 x 14,3 x 10,6 cm 

sztuka 20  

65 Pojemnik 5,5l 

 

Pojemniki do przechowywania, wykonane z 
wysokiej jakości tworzywa, różne kolory 
• wym. 29,2 x 19,4 x 13,9 cm 

sztuka 12  

RAZEM   

 

Ogółem poz. 1-65: ……………………………………………………………………….. złotych brutto 

 

Słownie: …………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Data ……………………..                      …………………………………...….……………..………..
        Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1b 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI II zapytania ofertowego 
 
II. Zakup i dostawa artykułów plastycznych (koszulek i czapeczek z nadrukiem) 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 
(tj. ilość x 

cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 Koszulka dla dzieci z nadrukiem 

Parametry nie gorsze niż: 
- rozmiar nadruku ok.: 20cmx14cm na klatce piersiowej 
obejmujący logo projektu oraz logotypy: Znak Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp 
Województwa Małopolskiego                                                            
- materiał: 100% bawełna, przędza Belcoro®                               
- gramatura minimum 170 g/m² 
Dodatkowe informacje: ściągacz wokół wykroju szyi, taśma 
wzmacniająca od ramienia do ramienia, podwójne szwy 
wokół szyi, przy rękawkach i u dołu koszulki, bez szwów 
bocznych 
Kolory i rozmiary: 
1. Zielony – 23 szt. rozmiar 116, 
2. Niebieski – 10 szt. rozmiar 116, 11 szt. rozmiar 122 
3. Pomarańczowy – 20 szt. rozmiar 122, 4 szt. rozmiar 128 
4. Czerwony – 6 szt. rozmiar 122, 11 szt. rozmiar 128, 9 szt. 
rozmiar 134. 

sztuka 94  

2 
Czepeczka (typu 
baseballowa) z nadrukiem 

Czapki z regulacją na rzep paskiem z tyłu; materiał 
100% bawełna. Czapki dla dzieci 3-7 lat. Rozmiar 
nadruku ok.: 7cmx2cm obejmujący logo projektu oraz 
logotypy: Znak Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, logotyp Województwa 
Małopolskiego 

Kolory i ilość: 

1. Zielony – 23 szt.  
2. Niebieski – 21 szt.  
3. Pomarańczowy – 24 szt.  
4. Czerwony – 26 szt.  

sztuka 94  

RAZEM   

 

Znakowanie oraz projekt graficzny nadruku przygotowuje Wykonawca i uzgadnia 
z Zamawiającym. Nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne i trwałe.  

 

Ogółem poz. 1-2: ……………….…………………………………………………………….. złotych brutto 

Słownie: …………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Data ……………………..                      …………………………………...….……………..………..
        Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 



 

 

Załącznik nr 1c 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI III zapytania ofertowego 
 

III. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych teatralnych 
 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

(tj. ilość x cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 Koszula dziewczęca 

Koszula – wykonana z bawełny (kartonu) o kroju 
„poncho podłużnego”, ze wzmocnionymi ramionami, 
o kołnierzu szerokim i rękawach zakończonych 
mankietami, z marszczeniami od strony pleców, a 
także na rękawach, zarówno przy ramionach, jak i 
mankietach, pod pachami wszyte kliny. Ozdobą 
koszuli jest biała koronka przy kołnierzu, mankietach, 
jak również przy listwie piersiowej, zapinanej na 
guzik, ukryty pod koronkowym kołnierzem – 
przykład na załączonym wzorze: 

 
Dwa różne rozmiary koszul – szczegółowe wymiary 
zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.                                                                   

sztuka 10  

2 Koszula chłopięca 

Koszula – wykonana z lnu – jeden duży płat, złożony 
na pół stanowi przód i plecy (krój poncho) oraz dwa 
doszyte rękawy zakończone mankietami, z wszytymi 
pod pachami klinami, otwór szyjny, elipsowaty, z 
marszczeniami od strony pleców, a także na 
rękawach, zarówno przy ramionach, jak i 
mankietach. Ramiona od wewnątrz podszyte 
prostokątnym kawałkiem płótna, przodem biegnie 
listwa powstała przez podwinięcie rozcięcia 
piersiowego zapinanego na guziki. Płat piersiowy 
zdobiony trzema rzędami wąskich zakładek (z każdej 
strony rozcięcia), których zakończenie znajduje się 
pod ww. listwą – przykład na załączonym wzorze: 

sztuka 10  



 

 

 
Dwa różne rozmiary koszul – szczegółowe wymiary 
zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.                                                                   

3 Kapelusz góralski 
chłopięcy 

Kapelusz – wykonany z czarnego filcu, z szeroką krezą 
obszywaną czarną tasiemką, zdobiony białymi 
naturalnymi muszelkami naszytymi na czerwoną, 
ząbkowaną taśmę – przykład na załączonym wzorze: 

 

Rozmiary kapeluszy zostaną uzgodnione z wybranym 
Wykonawcą.                                                                    

sztuka 10  

4 Korale czerwone 

Korale - 3 nitki czerwonych sztucznych korali; 
długość najdłuższego sznura ok. 45 cm. 
stopniowane kule z tyłu możliwa regulacja długości 
przy wiązaniu kokardki. 

sztuka 10  

RAZEM   

 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania wymienionych powyżej prac Zleceniobiorca zapewnia we 
własnym zakresie, szczegółowe wymiary poszczególnych elementów stroju uzgodnione zostaną po 
dokonaniu wyboru wykonawcy. Przy ww. koszulach i kapeluszach musi zostać wykonana „wszywka” lub 
naklejka z logo projektu oraz logotypy: Znak Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
logotyp Województwa Małopolskiego. Znakowanie oraz projekt graficzny nadruku wymaganych logotypów 
przygotowuje Wykonawca i uzgadnia z Zamawiającym. „Wszywka” z logami lub nadrukowane inne 
techniką elementy muszą być czytelne, wyraźne i trwałe. 
 

Ogółem poz. 1-4:……………………………………………………………………………….. złotych brutto 

 

Słownie: …………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

Data ……………………..                      …………………………………...….……………..………..
        Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 



 

 

Załącznik nr 2 do zapytania 

O F E R T A 
 

Pełna nazwa oferenta i jego forma prawna ………………………………………………………………………………………  

Siedziba oferenta ……………………………………………………………………..……………………………………………………  

NIP ……………………………………………………………………………………  

Regon …………………………………………………………………………………  

Telefon ………………………………………………………………………………  

Osoba do kontaktów w sprawie oferty…………………………………………………..…………………………………………  

Adres e-mail do kontaktu ………………………………………………………………………………………………………………  

 

Nawiązując do otrzymanego zaproszenia dotyczącego: 
 
Zakupu i dostawy zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych teatralnych 
w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko", współfinansowanego w ramach 
Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego  2014-2020 
 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie i czasie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
za wynagrodzeniem w wysokości: 
 
Część I: 
Zakup i dostawa zabawek w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 
 
Część II: 
Zakup i dostawa artykułów plastycznych (koszulek i czapeczek z nadrukiem) w ramach zadania pn. 
„Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 



 

 

 
Część III: 
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych teatralnych w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki 
w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Warunki płatności do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
Oświadczam, że przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania. 
Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Proponowany przez nas okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące. 

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

              ( miejscowość,  data)   
                                                             

 .............................................................................. 
                         Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

    do reprezentowania oferenta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 3  
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

OŚWIADCZENIE  

(dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) 

 

Przystępując do postępowania ofertowego dotyczącego:  
 
Zakupu i dostawy zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych teatralnych 
w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko", współfinansowanego w ramach 
Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego  2014-2020 
 
 
oświadczam, że:  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo. 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał 

techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
 

 

 

...................................................................... 
              ( miejscowość,  data)   
                                                             

 .............................................................................. 
                         Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

    do reprezentowania oferenta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 Oświadczenie  
 

Dla Oferentów prowadzących działalność gospodarczą*: 
 

Oświadczam, iż ramach prowadzonej przeze mnie działalności zatrudniam/ nie zatrudniam** 
pracowników i/lub zleceniobiorców. 

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

              ( miejscowość, data)    
 .............................................................................. 

                         Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej 
    do reprezentowania oferenta  

 

W przypadku zatrudniania pracowników lub zleceniobiorców:  

 

Oświadczam, że w mojej firmie .................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... (nazwa i adres) 

zatrudnionych jest ........................................ pracowników w tym: 

........................................ pracowników na podstawie umów o pracę,  

........................................ pracowników na podstawie innych umów cywilnoprawnych.   

 

..................................................................... 
              ( miejscowość, data)    

 .............................................................................. 
                         Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej 

    do reprezentowania oferenta  
 

Dla Oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej*: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert jestem/nie jestem** zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innej oraz że moje wynagrodzenie jest/nie jest** równe lub 
wyższe od minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz.U. 2017 poz. 847). 

 

..................................................................... 
              ( miejscowość, data)    

 .............................................................................. 
                         Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej 

    do reprezentowania oferenta  
 

 
*wypełnić właściwe 
**niepotrzebne skreślić 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 5  
Wzór umowy 

 

  Umowa nr ……………….. 
 

Zawarta w dniu ……………. r. w Łącku, pomiędzy: 
 

Gminą Łącko- Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łącku z siedzibą 33-390 Łącko 284, 
NIP 7343551631, REGON 368087148 reprezentowanym przez: 
Barbarę Stolarską – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
a   
 
……………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą ………………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną przez 
…………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. 
poz. 1579) - została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające 

na realizacji części nr …….….., według zasad i na warunkach wskazanych w umowie oraz 
w zapytaniu ofertowym znak ZSP.II/7/2018 z dnia 25.05.2018 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy objęty zamówieniem, na 
wskazany niżej adres: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
33-390 Łącko 284 
woj. małopolskie 

3. Umowa realizowana jest w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”, 
współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek zamówionego 
asortymentu. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, został określony w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki Nr 1a/ 1b/ 1c do zapytania ofertowego. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi / przy udziale 
podwykonawcy w zakresie ………………………………………………………………....... 

2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego jak za swoje 
własne. 

 



 

 

§ 4 
1. Strony ustalają terminy realizacji Przedmiotu zamówienia: ……………….. 
2. Termin dostawy Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym. 
3. Za termin zakończenia dostaw uważa się datę podpisania protokołu odbioru. 
4. W przypadku nieprawidłowości (lub braków ilościowych) lub wad wskazanych przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
ich uzupełnienia lub usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i obejmuje wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę zakupu przedmiotu 
umowy u producenta lub hurtownika, koszty transportu (przesyłki) do miejsca dostawy, 
rozładunku oraz montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu w kwocie: 
…………………….….. zł netto 
…………………………zł podatek VAT (……….%) 
…………………………zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………………. złotych …./100). 

3. Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego przez strony umowy. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez swojego podpisu. 
5. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy 

w  następujący sposób: Nabywca: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445; NIP. 734-351-47-42    
   Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Za opóźnienie w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonej w § 4 ust. 2.  

3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 

zgodnie z przedstawioną ofertą, z należytą starannością i jakością wykonania.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i zasoby 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach niniejszej umowy artykuły nowe wolne 

od wad, oryginalnie zapakowane w opakowania producenta, oznakowane logo producenta 
i numerem katalogowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot umowy posiada 
stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty wymagane właściwymi przepisami oraz że spełnia  



 

 

 
wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Wykonawca na potwierdzenie powyższego zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy aktualnych atestów lub certyfikatów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu 

o dokumenty źródłowe i informacje przekazane przez Zamawiającego będące w jego 
posiadaniu oraz dane i dokumenty zgromadzone i pozyskane we własnym zakresie 
przez Wykonawcę w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, 

b) uwzględnienia zasadnych zaleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy, 

c) ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy. 

6. Strony zgodnie ustalają okres gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy do upływu 
24 miesięcy od tej daty. 

7. W razie dostarczenia artykułów wadliwych bądź o obniżonej jakości, Zamawiający zażąda 
od Wykonawcy wymiany artykułów w ciągu 3 dni od powiadomienia na artykuły właściwe 
jakościowo, tj. zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych towarów 
i bezzwłocznej wymiany towarów wadliwych.  

 
§ 8 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana 
umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana 
w szczególności w przypadku: 
1) zmiany podatku od towarów i usług VAT (stawka podatku będzie naliczona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami na dzień dokonania dostawy przez Wykonawcę), 
2) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada 

Wykonawca, w szczególności: 
a) działania siły wyższej, 
b) braku możliwości nabycia poszczególnych pozycji u hurtowników 

lub producentów (w takim przypadku termin zostanie przedłużony o okres, 
w którym dana pozycja nie była dostępna), 

c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania 
należytej staranności. 

3) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy pierwotnie oferowany przez 
Wykonawcę towar przestanie być dostępny na rynku wskutek okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w dacie zawierania umowy (np. wyczerpanie zapasów, 
zaprzestanie jego produkcji). W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować 
towar o parametrach tożsamych lub lepszych w stosunku do pierwotnie oferowanego, 
wraz z dokumentami wymaganymi w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowy. Taka 
zmiana nie może powodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 
wskazanej w złożonej przez niego ofercie.   

4) zmiany warunków finansowania zamówienia, 
5) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.   

2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 
 
 
 



 

 

 
§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy. 
2. Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie 

…………………, e-mail: ………………, tel. …………………… 
3. Osobą upoważnioną do współpracy z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie 

…………………, e-mail: ………………, tel. …………………… 
4. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane powyżej w ust. 2 i ust. 3 mogą zostać zastąpione 

przez inne osoby wyznaczone przez Strony. Strony zobowiązują się do pisemnego 
poinformowania o tych zmianach. 

 
§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa zachowuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
 
 
 

Wykonawca:        Zamawiający: 
 

 


