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Załącznik nr 3 
 

Zabrze, dnia _____________________ 
 

Umowa na zakup i dostawę mebli nr    /    /2019 
 
 

 
Zawarta w  Zabrzu w dniu ___________________________  pomiędzy: 

Mariola Kozłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Akademia Rozwoju 

Mariola Kozłowska, z siedzibą w Zabrzu:  ul. Franklina Roosevelta 98, 41-800 Zabrze, NIP: 

6481051674, REGON: 241832679, adres e-mail: mariola.kozlowska@onet.pl, tel: 723 494 228. 

 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

____________________________________________________________________  z siedzibą przy ul. 

___________________________________________________________, NIP ___________________________, 

reprezentowaną przez _____________________________________________, 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi Stronami,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sprzedaży 

i dostarczenie mebli do lokalu Zamawiającego, położonego przy ul. Gdańskiej 27 w Zabrzu, zgodne 

z poniższą specyfikacją: 

 
Lp. Nazwa towaru Ilość 

1 Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, 

dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte 

trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w 

czystości, waga 4 kg, wymiary ok: śr. 60 cm •, wys. 80 cm, 

kolor żółty  

 

2 szt.  

2 Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, 

dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte 

trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w 

czystości, waga 4 kg, wymiary ok: śr. 60 cm •, wys. 80 cm, 

kolor szary. 

2 szt.  

3 Bujak w kształcie kury.  Bezpieczna i stabilna 

konstrukcja zapewnia wspaniałą zabawę dla najmłodszych. 

1 szt.  
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Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, 

łatwej do utrzymania w czystości. wym. ok. 80 x 30 x 55 cm 

 

4 Stojak mobilny na poduszki , wykonany z lakierowanej 

sklejki o grubości 18 mm, mobilny, na 10 szt. poduszek do 

siedzenia o wym. ok 44 x 46 x 42,5 cm 

 

1 szt.  

5 Szafka w kształcie domku, kolor żółty.  

Kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem 

wykorzystywana podczas zabaw, może być także miejscem, 

gdzie 

dziecko ma możliwość chwilkę odpocząć Dzieci mogą usiąść 

wygodnie w środku, zrelaksować i wyciszyć. 

Wykonana jest z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 

klonu  

Wym. ok. 130 x 60 x 170 cm 

 

1 szt.  

6 Materac uzupełniający szafkę - domek z poz. 5., może być 

wykorzystany jako osobne siedzisko.  

Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do 

utrzymania w czystości, wym. ok. 125 x 55  x 14 cm  

1 szt.  

7 Regał z przegrodą i półką. Można uzupełnić go drzwiczkami 

lub szufladami.  

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o 

gr. ok.18 mm. 

Wym. ok. 80 cm x 42 cm x 87 cm 

 

2 szt.  

8 Drzwiczki dopasowane do regału z poz. 7, kolor 

ciemnoróżowy,  

Wykonane z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na ściankach 

zewnętrznych w szafkach, wym. 37 x 37 cm 

 

4 szt.  

9 Drzwiczki dopasowane do regału z poz. 7, kolor biały.  

Wykonane z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną., przeznaczone do mocowania na ściankach 

zewnętrznych w szafkach z kolekcji,  wym. 37 x 37 cm  

 

3 szt.  

10 Regał z dwoma przegrodami i małymi półkami  

Regał można uzupełnić małymi 

drzwiczkami w miejscach, gdzie będą zamontowane do 

ścianek 

zewnętrznych regału lub drzwiczkami 

mocowanymi do przegrody oraz wąskimi szufladami 

lub wąskimi, środkowymi szufladami - w środkowej 

kolumnie. Dodatkowo regał można wyposażyć w półki - w 

zewnętrznych kolumnach oraz wąskie półki  - w środkowej 

kolumnie. 

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o 

gr. 18 mm., wym. ok. 115 x 42 x 124  cm 

 

4 szt.  

11 Drzwiczki dopasowane do regału z poz. 10, kolor 

ciemnoróżowy 

Wykonane z płyty o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną 

8 szt.  
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termoplastyczną. , przeznaczone do mocowania na ściankach 

zewnętrznych w szafkach, wym. 37 x 37 cm  

 

12 Drzwiczki dopasowane do regału z poz. 10, kolor biały.  

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną. , przeznaczone do 

mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach, wym. 37 

x 37 cm 

 

14 szt.  

13 Drzwiczki dopasowane do regału z poz. 10, kolor 

ciemnoróżowy, mocowane do przegrody.  Wykonane z płyty 

o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną., 

przeznaczone do mocowania na przegrodach w szafkach z 

kolekcji , wym. 37 x 37 cm.  

 

4 szt.  

14 Drzwiczki dopasowane do regału poz. 10, kolor biały, 

mocowane do przegrody.  Wykonane z płyty o gr. 18 mm 

pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną., przeznaczone do 

mocowania na przegrodach w szafkach, wym. 37 x 37 cm 

 

4 szt.  

15 Półki wąskie dopasowane do regału z poz. 10.  

Wykonane z białej płyty laminowanej.  

Wym. 35,5 x 37 cm - 2 szt. 

 

2 zestawy  

16 Biblioteczka stojąca, jednostronna, kolor ciemnorózowy, 

służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były 

widoczne ich okładki. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 

18 mm, w tonacji klonu, oraz z płyty o gr. 18 mm pokrytej 

trwałą okleiną termoplastyczną, wym. ok. 60 x 35 x 90 cm , 

5 półek (szerokość: 4 cm). 

 

1 szt.  

17 Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz 

białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą 

okleiną termoplastyczną. 

W skład wchodzą: szafka z 3 półkami, klon, 1 szt. 

- nadstawka M z półką, klon, 1 szt. 

- drzwiczki średnie z zamkiem 90, do szafek bez przegrody, 

1 para - białe, 3 pary.  

1 zestaw  

18 Ławeczka na skrzynie, wykonana z płyty laminowanej w 

tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. 

Ławeczkę można uzupełnić 

skrzyniami małymi lub dużymi. 

 

1 szt.  

19 Skrzynia duża, ciemnoróżowa, wyposażona w kółka 

ułatwiające wysuwanie. 

Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front 

wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną.,  wym. frontu ok. 75 x 37 cm • wym. 

wewn. ok. 70  x 32 x 28 

 

1 szt.  

20 Ławeczka na 3 małe skrzynie, wykonana z płyty 

laminowanej  

w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm. 

Ławeczkę można uzupełnić skrzyniami małymi lub dużymi, 

1 szt.  
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sprzedawanymi  osobno.  

 

21 Skrzynia mała ciemnoróżowa, wyposażona w kółka 

ułatwiające wysuwanie. Wykonane z białej płyty 

laminowanej 

o gr. 18 mm, front wykonany z płyty 

o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną,  wym. frontu 37 x 

37 cm,  wym. wewn. ok. 35 x 32  x 28 

cm 

 

3 szt.  

22 Szafka plastyczna służąca do przechowywania artykułów 

plastycznych, z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. 

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu 

oraz białej, szare elementy wykonanez płyty MDF,  wym. 

ok. 80 x 35 x 72 cm, wys. półek ok. 20 cm, zawiera 

przegródki.  

1 szt.  

23 Szafka o wyglądzie pralki, stanowi pojedynczy moduł z 

zestawu mebli imitujących szafki kuchenne, wykonana  z 

płyty 

laminowanej w tonacji klonu i białej, o gr. 12 mm. Fronty 

wykonane z kolorowej płyty MDF Szafka o wyglądzie pralki 

z półką: wys. ok. 53 cm, wym. blatu 40  x 34 cm, w 

drzwiczkach szafki okrągła szybka z plexi.  

1 szt.  

24 Szafka o wyglądzie piekarnika stanowi pojedynczy moduł z 

zestawu mebli imitujących szafki kuchenne, wykonana z 

płyty 

laminowanej w tonacji klonu i białej, o gr. 12 mm. Fronty 

wykonane z kolorowej płyty MDF. Szafka o wyglądzie 

piekarnika z półką: wys. ok. 53 cm, wym. blatu ok. 40 x 34 

cm 

- w drzwiczkach szafki szybka z plexi.  

1 szt.  

25 Szafka o wyglądzie zlewozmywaka.  Moduły wykonane są z 

płyty laminowanej w tonacji klonu i białej, o gr. 12 mm. 

Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF. Szafka ze 

zlewozmywakiem i półką: wys. ok. 53 cm - wym. blatu ok. 

40 x 34 cm 

- w blacie otwór z  miską w środku 

- wym. wewn. szafki ok. 37 x 30  x 33 

cm 

- wym. półki ok. 37 x 30 x 8 cm 

 

1 szt.  

26 Szafka z dwoma szufladami i półką wykonana  z 

płyty laminowanej w tonacji klonu i białej, o gr. 12 mm. 

Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF.  

Szafka z 2 szufladami i półką: 

- wys. ok. 53 cm 

- wym. blatu ok. 40 x 34 cm 

- wym. wewn. szuflad  ok. 26  x 33 x 

6 cm  

- wym. półki  ok. 36  x 30 x 8 cm 

 

1 szt.  

28 Pojemnik na kółkach, kolor żółty do przechowywania 

zabawek, książek,pomocy edukacyjnych, itp. Wykonany z 

płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, oraz z płyty 

1 szt.  
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o gr. 18 

mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną,  wym. ok. 55 x 

35 x 45 cm, w środku przegroda.  

 

29 Pojemnik na kółkach, kolor szary, do przechowywania 

zabawek, książek, pomocy edukacyjnych, itp. Wykonane z 

płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, oraz z płyty 

o gr. 18 

mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, wym. ok. 42 x 

42 

x 40 cm • w środku przegroda 

 

4 szt.  

30 Pojemnik na kółkach, kolor ciemnoróżowy. do 

przechowywania zabawek, książek, pomocy edukacyjnych, 

itp. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 

klonu, oraz z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną, wym. ok. 35 x 38 x 35 cm, w środku 

przegroda 

 

3 szt.  

31 Szafa na ubrania, kolor szary, wyposażona w przegrodę. Po 

jednej stronie min. 2 półki (dolna i górna) oraz 2 wieszaki 

ubraniowe, po drugiej stronie min. 4 półki. Wykonana z 

płyty 

laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z drzwiami 

wykonanymi z płyty o gr. ok. 18 mm pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną, wym. ok. 80  x 41 x 200 cm, wym. drzwi 

ok. 37 x 185 cm, wym. półek ok. 35 x 25 cm, wym. komór 

ok.  35 x 135 cm 

 

1 szt.  

32 Kolorowa aplikacja - przesuwanka w kształcie królika, 

wykonana z płyty MDF, do zamocowania na ścianę. 

Stanowią 

dekorację sali, jak również pełnią funkcję panelu 

manipulacyjnego, usprawniającego motorykę ręki 

dziecka, wym. ok. 40 x 75 cm 

 

1 szt.  

33 Dekoracyjny element ze sklejki, przytwierdzony do ściany. 

Dzięki manipulowaniu sznureczkami i rozpoznawaniu faktur 

dotykiem dzieci rozwijają sprawność rąk i zmysł dotyku. 

Dostarczane z elementami mocującymi do ściany. Wym. ok. 

35 x 35 cm. Labirynt z magnetyczną kulką i sztyftem na 

sznureczku zakończonym magnesem, służącym do 

przesuwania 

kulki po labiryncie. 

 

1 szt.  

34 Panel manipulacyjny.  Dzięki manipulowaniu sznureczkami  

i rozpoznawaniu faktur dotykiem dzieci rozwijają sprawność 

rąk i zmysł dotyku. Dostarczane z elementami mocującymi 

do ściany. Wym. ok. 35 x 35 cm. Panel wyposażony w 

drążek z koralikami do przesuwania oraz w drewniane figury 

na 

sznureczkach do dopasowywania. 

 

1 szt.  

35 Listwa do tabliczek manipulacyjnych - dopasowana do 

tabliczek 

1 szt.  
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manipulacyjnych  Pozwala zamieścić dwie tabliczki. 

Zamocowanie jej do ściany umożliwia wysuwanie plansz i 

pracę dzieci w postawie stojącej 

 

36 Stół prostokątny z regulowaną wysokością.  Blaty stołów 

wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji 

klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone 

kolorowym obrzeżem PCV. Metalowe regulowane nogi stołu 

Możliwość 

regulacji wysokości do wymiarów: 40, 

46, 52 i 58 cm. • wym. ok. 115 x 65 cm 

 

20 szt.  

37 Krzesełko, rozmiar "0", kolor fioletowy.  

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej 

sklejki bukowej o gr. ok. 6 mm. Stelaż wykonany z rury 

okrągłej. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod 

kolanami w 

trakcie siedzenia, delikatnie zaokrąglone oparcie. Tylne 

nóżki 

wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do 

tyłu, co zwiększa stabilność i zapobiega 

bujaniu się przez dzieci.. Zatyczki z tworzywa chronią 

podłogę 

przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać 

jedno na drugim.  

20 szt.  

38 Krzesełko z pasem na brzuch, rozmiar 0 . Drewniane Krzesło 

z zabezpieczającą uprzężą na wysokości brzucha dziecka,  

wys. 46 cm • wys. siedziska 21 cm 

 

10 szt.  

39 Krzesełko do karmienia.  Wysokie krzesełko do karmienia 

dzieci w wieku od 6 miesięcy do około 3-4 lat. Wyposażone  

w wygodne siedzisko z 5-punktowymi regulowanymi 

szelkami,  

z wysokiej jakości tapicerką, na białej ramie. Posiada 

obszerną podwójna tacka z uchwytem na kubek. Wygodna 

regulacja położenia: tacki, siedziska, podnóżka oraz 

wysokości pomaga znaleźć optymalną pozycję do karmienia. 

Posiada praktyczne kółka z blokadą umożliwiają wygodne 

przemieszczanie krzesełka. Pojemny koszyk na niezbędne 

akcesoria i ulubione zabawki. Intuicyjny mechanizm 

składania, pomaga w wygodnym przechowywaniu krzesełka. 

Wym. ok. 58 x 38 x 128 cm.  

6 szt.  

40  Łóżeczko z drewna sosnowego, z trzema poziomami 

regulacji wysokości leżyska i dwoma wyjmowanymi 

szczebelkami. Wym. wewn. 120 x 60 cm.  

 

8 szt.  

41 Materac, obłożony bawełnianym materiałem,  pasujący do 

łóżeczka z poz. 40, pokrowiec można zdejmować do prania. 

Wymiary 120 x 60 x 7 cm 

8 szt.  

42 Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną 

przepuszczającą powietrze. Narożniki z tworzywa 

sztucznego 

stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na 

układanie 

łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. 

20 szt.  
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Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia 

łatwe ich przemieszczanie. Wym. ok. 132  x 60  x 12 cm, 

kolor niebieski 

43  Przewijak z pojemnikami z burtami. Przewijak z miejscem 

na plastikowe pojemniki. Wykonany z płyty laminowanej w 

tonacji brzozy, z obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wym. ok. 

105 x 75 x 113 cm, wys. blatu ok. 88 cm • burty 

zabezpieczające o wys. min. 25 cm 

1 szt.  

44 Materac do przewijaka.  Materac pokryty trwałą tkaniną 

PCV, 

łatwą do utrzymania w czystości. Dopasowany do przewijaka 

na 

pojemniki.  

 

1 szt.  

45 Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujące 

do szafek W komplecie z prowadnicami. Wym. ok.  31,2 x 

42,7 x 7,5 cm, kolor żółty.  

24 szt.  

46 Szatnia 6 osobowa. Wykonana z płyty laminowanej w 

tonacji klonu i białej. Metalowe haczyki w komplecie,  

możliwość zamontowania dodatkowych 

haczyków. Możliwość dokupienia pasujących drzwiczek.  

- wys. siedziska ok. 30 cm 

- gł. siedziska ok. 23 cm 

- wym. dużego modułu ok. 20  x 22 x 70 cm 

- wym. małego modułu ok. 20  x 22  x 19 cm 

- wys. półki na buty ok. 20 cm 

- wym. ok. 125 x 50 x 135 cm 

 

4 szt.  

47 Szatnia 3 osobowa.  Wykonana z płyty laminowanej w 

tonacji klonu i białej. Metalowe haczyki w komplecie, w 

razie potrzeby jest możliwość 

zamontowania dodatkowych 

haczyków. Możliwość dokupienia pasujących drzwiczek.  

 

- wys. siedziska ok. 30 cm 

- gł. siedziska ok. 23 cm 

- wym. dużego modułu ok. 20 x 22 x 70 cm 

- wym. małego modułu ok. 20  x 22  x 20  cm 

- wys. półki na buty ok. 20 cm 

- wym. ok. 65 x 50 x 135 cm 

 

2 szt.  

48 Drzwiczki małe i duże do szatni, kolor biały.  

Komplet małych i dużych drzwiczek (2 szt.)  

do szatni. Wykonane z foliowanej płyty MDF, kolor biały   

- wym. małych drzwiczek ok. 20 x 20 cm 

- wym. dużych drzwiczek ok. 20 x 57,5cm 

- wym. otworu w drzwiczkach ok. 4,5 x 12 cm. 

 

16 

kompletów  

49  Drzwiczki małe i duże do szatni, kolor szary.  

Komplet małych i dużych drzwiczek (2 szt.) 

do szatni. Wykonane z foliowanej płyty MDF. 

- wym. małych drzwiczek ok. 20 x 20 cm 

- wym. dużych drzwiczek ok. 20 x 57,5 

cm 

- wym. otworu w drzwiczkach ok. 4,5 x 

14 szt.  
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12 cm. 

 

50 Przewijak wiszący. Przewijak i półka. Wykonany z drewna, 

wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego 

otwierania. Wyposażony w materac powlekany 

poliuretanem, wodoodporny i łatwo 

zmywalny. Wym. ok. 63 x 20 cm (zamknięty)  

2 szt.  

52 Siedzisko w kolorze żółtym, obszyte trwałą tkaniną PCV, 

niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. • 

wym. ok.  77 x 45 x 35 cm .  

 

3 szt.  

 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 

i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je 

wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

 

2. Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.  

 

§ 2 

[Termin dostarczenia zamówienia] 

1. Strony zgodnie ustalają ostateczny termin dostarczenia całości zamówienia na: ........................ 

2. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, 

gwarantujących należyte wykonanie umowy. 

 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

1.   Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

………………………….brutto PLN (słownie:……………………..………………………) do 

15. dnia od dnia podpisania umowy  

2. Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wpłacić Wykonawcy zaliczkę w  kwocie do 50 

% wartości wynagrodzenia brutto tj.………………. 

(słownie:………………………………………..……) zł brutto. Pozostałą część wynagrodzenia 

Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy w ciągu 7  dni roboczych od dnia wystawienia 

faktury końcowej.  

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki Stron] 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary. Strony ustalają karę 

umowną w wysokości ……………….% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 5 

[Postanowienia końcowe] 

1. W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd 

właściwy dla Strony, która pierwsza skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej – 

aneksu do Umowy. 
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4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu, 

zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania 

pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nią obejmowanym. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
Czytelny podpis (imię i nazwisko) Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
 
 

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


