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Mała Szkoła – Wielka Sprawa 

www.malaszkola.elementarz.edu.pl; e-mail: malaszkola@elementarz.edu.pl; tel/fax. 32/25 25 199   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Katowice, 31 stycznia 2011 r. 

Zapytanie ofertowe nr 3 
 

dotyczy: Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

    
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr 

KRS 0000013756, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu POKL/9.1.2/2010  

(projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa”) na dostawę:  

 

Pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych (cpv Wspólnego Słownika Zamówień 39162100-6) 
Według poniższego zestawienia 

 

 
Zestawienie pomocy 

Lp Nazwa pomocy Licz
ba 

Opis 

1 Piaskownica  36 Piaskownica umożliwiająca zabawę z piaskiem również w pomieszczeniu z białym 

piaskiem, z przezroczystym dnem, z grabkami i listwą wyrównującą Do rozwijania 

motoryki poprzez rysowanie fantazyjnych ornamentów, pisania liter itp. 

Rozmiary minimalne piaskownicy 65x60x4cm 

2 Cyfry i kołeczki 18 Liczydło pozwalające wprowadzić pierwsze pojęcie ilości, segregowania oraz 

operacji na konkretach. Do zastosowania także jako gra. 

3 Ułamki 6 Pomoc dydaktyczna do nauki ułamków. Ruchome moduły z zapisem ułamków 

zwykłych, dziesiętnych i procentów.  

4 Zestaw 

geometryczny 

8 Zestaw 10 kół z tworzywa podzielonych na równe części, reprezentujące 

ułamki:1/2, 1/3,1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 oraz 1/24. 10 kół o śr. 10 cm 

podzielonych na części 

5 Przybory do 

tablicy 

8 Komplet podstawowych przyborów tablicowych: cyrkiel, kątomierz, 2 ekierki, 

linijka.  

6 Mata z zegarem 6 Duża mata z dwoma ruchomymi wskazówkami: godzinową i minutową, dzięki 

którym dziecko poprzez ruch utrwala sobie sposób odczytywania i zapisywania 

czasu oraz obserwuje jego upływ.  

7 Układ słoneczny 6 Ruchomy model ukazujący podświetlane Słońce i 9 planet w ruchu 

8 Układ słoneczny 6 Pomoc edukacyjna, dmuchane piłki imitujące planety, pozwalająca zrozumieć 

zależności (głównie proporcji) jakie występują pomiędzy planetami. 

9 Globus 6 Globus polityczny i fizyczny z żarówką w środku. 

10 Globus zoo 6 Globus edukacyjny z mapą zoologiczną  

11 Mikroskop 6 Mikroskop dający powiększenie do 1200x, dla dzieci.  

12 Tablica a korkowa 12 Tablica  korkowa z płyty pilśniowej, wykończone listewką o wymiarach minimum 

120x80cm..  
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13 Tempery 6 

kolorów 

36 Farby w podstawowych kolorach na bazie wody. 

 6 butelek x 1 litr. 

14 Farby do 

malowania 

palcami 

36 Farby do malowania palcami w dużych pojemnikach z podstawkami do 

ustawiania butelek w pozycji - dozownikiem w dół. 

- 6 pojemników po 1000 ml 

15 Farbki do twarzy 36 6 nietoksycznych zmywalnych farb do malowania skóry (6kolorów) 

16 Farby witrażowe 36 Farby do malowania na szkle. 

17 Lakier do gwaszu 36 Koncentrat nadający perłowy odcień temperom.  pojemność minimum 500ml 

18 Pędzle okrągłe 12 Pędzle wykonane  z naturalnego włosia z zaokrągloną końcówką. 

- 10 szt. o dł. Minimum 18 cm 

19 Pędzle płaskie 12 Pędzle wykonane są z naturalnego włosia z płaską końcówką. 

- 10 szt. o dł. inimum 18 cm 

20 Pastele olejne 12 Pastelowe farby olejne w dwóch zestawach kolorów: 25 sztuk. 

 

21 Dziurkacze (10 

szt) 

6 Dziurkacze o różnych wzorach przypominające np.: zwierzęta, rośliny itp.  

22 Kółka do origami 

małe 

6 Kolorowe arkusze z  kółkami do orgiami o średnicy do 7 cm.  

 

23 Kółka do origami 

10 cm 

6 Kolorowe arkusze z  kółkami do orgiami o średnicy  10 cm 

24 Kółka 15 cm 6 Kolorowe arkusze z  kółkami do orgiami o średnicy 15 cm 

25 Kółka 18 cm 6 Kolorowe arkusze z  kółkami do orgiami o średnicy do 18 cm 

26 Pistolet do kleju 6 Pistolet do nabojów klejowych. 

27 Wkłady 12 Wkłady do pistoletu do kleju 

28 Klepsydra 24 Klepsydra do mierzenia upływu czasu, do kilku minut 

29 Piłkarzyki 6 Gra  stołowa "piłkarzyki".  

30 Preparaty 

mikroskopowe 

12 Preparaty mikroskopowe. Co najmniej  12szt.  

31 Gra 

matematyczna 

6 Gra o zagrożonych gatunków zwierząt i ich środowisku naturalnym, warunkach 

życia i zwyczajach, do rozwijania umiejętności dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia, porównywania i obliczania pól powierzchni figur, 

posługiwania się pieniędzmi i inne.  

32 Gra - Fabryka 

zabawek 

6 Gra edukacyjna rozwijająca praktyczne umiejętności  dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia od 1 do 100. 

33 Układanka z 

cyferek  

6 Klocki z obrazkami przedstawiającymi liczbę w aspekcie kardynalnym oraz 

porządkowym. 

34 Nakładanka o 

rozwoju motyla, 

żaby lub tp. 

16 Drewniane warstwowe nakładanki pozwalające zrozumieć etapy rozwoju  

organizmu owada, płaza, itp. 

35 Bryły 

geometryczne 

transparentne 

4 Wielkie transparentne bryły z zaakcentowaną kolorystycznie przezroczystą, 

zdejmowaną podstawą.  

36 Preparaty 

tkankowe  

4 Preparaty do mikroskopu 

37 Preparaty 

roślinne 

4 Preparaty do mikroskopu 



Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ, ul. Studencka 18, 40-743 Katowice www.snep.edu.pl  e-mail: zarząd@snep.edu.pl  
 

 

38 Mikroskop 

cyfrowy 

4 Mikroskop 

39 Duo układ 

szkieletowy 

4 Model szkieletu człowieka 

40 Oś czasu 4 Magnetyczna oś czasu obejmująca wiek dwudziesty oraz początek i koniec 

wieków sąsiadujących oraz tabliczki.  

określające epoki historyczne.  
41 Bryły 

geometryczne 

pełne 

4 Wielkie kolorowe bryły jako zestaw demonstracyjny do prezentacji całej klasie 

przez nauczyciela.  

42 Bryły 

geometryczne 

składane z 

siatkami  

4 8 brył, 8 siatek 

43 Domowe 

planetarium z 

napędem 

4 Teleskop  

44 Teleskop sky-

watcher 

4 Teleskop  

45 Alfabet angielski-

duża książka 

4 Książka z alfabetem angielskim 

46 Angielskie 

czasowniki  

4 Zdjęcia z podpisem 

47 Angielskie 

rzeczowniki 

4 Zdjęcia z podpisem 

48 Budowa zdań-

zestaw z klockami 

Reading Rods 

4 Klocki do budowy zdań – zestaw grupowy do nauki języka angielskiego 

49 Budowa zdań 

klocki Reading 

Rods 156 szt 

4 Klocki do budowy zdań z języka angielskiego 

50 Rodziny wyrazów 

klocki Reading 

Rods 

4 Klocki do nauki języka angielskiego.  

51 Zestaw 

angielskich 

czasowników i 

rzeczowników.  

4 Zestaw dopasowujący podpisy angielskich czasowników i rzeczowników do zdjęć 

52 Puzzle Alfabet 

zwierząt 

4 Gra-zabawa- puzzle do nauki języka angielskiego z nazwami zwierząt 

53 Puzzle-owoce i 

warzywa 

4 Gra-zabawa- puzzle do nauki języka angielskiego z nazwami warzyw i owoców 

54 Chemia – zestaw 

chemiczny 

4 Zestaw chemiczny do przeprowadzenia prostych eksperymentów 

55 Laboratorium. 

Chemiczne z 

doświadczeniami 

4 Sprzęt laboratoryjny i odczynniki do doświadczeń chemicznych 
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56 Laboratorium  z 

bezpośrednimi 

doświadczeniami 

4 Zestaw do przeprowadzenia około 100 doświadczeń chemicznych 

57 Dzieje 

geologiczne Ziemi 

- plansza 

4 Plansza pokazująca historię geologiczną Ziemi 

58 Instrumentarium 

perkusyjne   

4  Zawartość: tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów (10–20 cm), 2 

drewniane marakasy, duże guiro z tarką, 2 tonbloki 2 tony, tonblok 1 ton, 

pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para klawesów, shaker 

metalowy.  

 

59 Minerały - zestaw 4 Zestaw skał do pracowni geograficznych 

60 Zestaw skamielin 4 Zestaw skamieniałości do pracowni geograficznych 

61 Szkło 

laboratoryjne  

4 Zestaw naczyń laboratoryjnych 

62 Plansze 

dydaktyczne 

2 Zestaw 18 plansz dydaktycznych 

63 Program 

multimedialny do 

nauki j polskiego 

IV-VI 

2 Plansze interaktywne na płytach CD 

64 Program 

multimedialny do 

nauki matematyki 

IV-VI 

2 Plansze interaktywne na płytach CD 

65 Program  

multimedialny do 

nauki języka 

angielskiego 

2 Plansze interaktywne na płytach CD 

 
dla szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację „Elementarz” w miejscowościach: 

- Sól-Kiczora (gmina Rajcza) 

- Podzamcze (gmina Ogrodzieniec) 

- Łutowiec (gmina Niegowa) 

- Moczydła (gmina Niegowa) 

- Postaszowice (gmina Niegowa) 

- Tomiszowice (gmina Niegowa) 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz częściowego wyboru ofert.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

 
Termin wykonania zamówienia:  
Zamówienie musi zostać zrealizowane w dwóch transzach – pierwsza w terminie do 31 marca 2011r, druga do 
30 września 2011 r 
 

Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:  
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia publicznego,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego,  
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2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków:  

a) oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków (załącznik nr 1 do SZ),  

b) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

 

Kryteriami wyboru są: 
- cena ofertowa – 100 % 

 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  

Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

Zamawiającego.  

2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach 

proceduralnych i merytorycznych jest Pani Maria Lorek – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji 

Początkowej. 

  

 Opis przygotowania oferty  
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,  

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do Specyfikacji – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu,  

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji),  

- wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do Specyfikacji – kalkulacja ceny,  

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi,  

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć 

właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału,  

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,  

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT,  

7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  

Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Należy podać cenę netto i brutto. 

Miejsce oraz termin składania i rozpatrzenia ofert  
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 14 lutego 2011 r. do godz. 15.00 – osobiście, 

faxowo lub e’mailowo 

2. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2011 r. o godz. 15.15. w siedzibie zamawiającego.  

3. Ofertę złożoną po terminie zawraca się bez rozpatrzenia.  

 

 Załączniki: 
 

Nr Nazwa załącznika 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

2. Wzór druku oferty  

3. Kalkulacja ceny ofertowej 

4. Wzór umowy. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   

Tel. 535 858 215 , fax 32/25 25 199,  e’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

Załącznik nr 1  
 

 

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

/pieczęć Wykonawcy /  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:  

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych  

6) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jej upadłość nie została ogłoszona, nie 

jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,  

7) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu,  

8) urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, nie zostali 

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,  

9) w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,  

10) nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwała się w 

celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie 

zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

sporządzonych przez tych autorów.  

 

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z 

prawdą. Ponadto Oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z 

prawdą.  

 

 

 

 

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

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   

Tel. 32/358 66 18, fax 32/252 79 38, e’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 
Załącznik nr 2  

 
 
.........................................................  
/Nazwa i adres wykonawcy/        .............................................  

/miejscowość i data/  

 

D R U K   O F E R T Y 
Do:  

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
Ul. Studencka 18  40-743 Katowice 
 

1. Oferujemy wykonanie dostawy następującego sprzętu:  

 

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

będącego przedmiotem zamówienia za cenę: .......................................................................................zł netto, 

słownie.......................................................................................................zł netto,  

plus podatek VAT ............%, tj. ...................................zł,  
co daje kwotę ...............................zł brutto, słownie....................................................................zł brutto,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej oferty.  

Cena oferty zawiera koszty transportu i rozładowania sprzętu w siedzibie Zamawiającego.  

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: pierwsza transza do 31 marca 2011 r. 

druga transza do 30 września 2011 r. 

3. Oświadczamy, że dostarczymy sprzęt fabrycznie nowy.  

4. Na przedmiot dostawy udzielamy gwarancji producenta.  

5. Termin płatności wynosić będzie 14 dni począwszy od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji, tj. 7 dni od 

daty złożenia oferty.  

 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

9. Do oferty załączamy następujące dokumenty:  

 

1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1)  

2. Wypełniony druk (kalkulacja ceny załącznik nr 3)  

 

 

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

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 

 

KALKULACJA  CENY  OFERTOWEJ 
 
 

Lp. Nazwa sprzętu Parametry  
sprzętu 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 

Ilość Wartość  
(brutto) 

      
      

      

      

      

      
 

 
 

 

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

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ, ul. Studencka 18, 40-743 Katowice www.snep.edu.pl  e-mail: zarząd@snep.edu.pl  
 

 

 
 

 

 

Załącznik nr 4  
UMOWA 

zawarta w dniu .......................... r. w Katowicach pomiędzy:  

Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej  zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  

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

zwanym dalej „ Wykonawcą”.  

W rezultacie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności, została zawarta umowa o 

następującej treści:  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: ………………………………….. zgodnie z ofertą   

§ 2 

Termin wykonania umowy: ……………………………. 2011 r.  

§ 3 

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto 

(słownie:..................................), w tym podatek VAT w kwocie .............zł (słownie:.................................) w terminie 14 dni 

po otrzymaniu faktury VAT.  

2. Faktura VAT zostanie przyjęta i podpisana przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy, zaakceptowaniu i 

przyjęciu jej przez Zamawiającego.  

3. Strony ustalają, że podstawą wystawienia faktury VAT będą protokoły odbioru ilościowo – jakościowego  

Zestawów komputerowych wskazanych w ofercie, dostarczonych zgodnie z Umową.  

4. Dostawca oświadcza, iż został poinformowany o współfinansowaniu dostaw objętych niniejszą umową  

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na wniosek 

Instytucji finansującej, do wglądu w dokumenty finansowe Dostawcy związek z realizacją niniejszego zamówienia  

§ 4 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar 

umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Na wezwanie Zamawiającego, Dostawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  

netto wskazanego w §3 punkt 1,  

b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego  

w §3 punkt 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, ponad termin wyznaczony w Umowie,  

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

§ 5 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.  

2. W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

§ 6 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.  

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 8 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego.  

§ 9 

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

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                      WYKONAWCA: 
 

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

(data i podpis Zleceniobiorcy)              (podpis Zleceniodawcy) 


