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Umowa nr…………………………….. 

zawarta w  Cegłowie w dniu  ………….. pomiędzy: 
1) Gminą Cegłów, z siedzibą  05 – 319 Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Cegłów – P. Marcina Uchmana  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Cegłów – P. Mileny Dąbrowskiej , 
zwaną dalej „Kupującym” 

a 
2) ………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Sprzedawcą”.  

 
 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
 
Strony uzgodniły następującą treść niniejszej umowy 
 

§ 1. 
1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący kupuje: 

1) Deskę do ćwiczeń równoważnych - kołyska duża     sztuk 3, 
która spełnia następujące wymagania: 

a) wysokość -   13,5 cm, 
b) szerokość -   48,5 cm 
c) długość    - 118 cm 
d) waga       - 9 kg 
e) max. obciążenie - 150 kg, 
f) deska wykonana z drewna lub sklejki z materiałem antypoślizgowym 
(wymagania określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy), 
g) EKo klin terapeutyczny sztuk 3, który spełnia następujące wymagania: 
- duże wypustki zastosowane w poduszce w połączeniu z gładką powierzchnią jej 

tylnej strony, 
- wym.: 25 x 25 x 7 cm, 
- wykonany z tworzywa sztucznego.  

3) Eko Wałek do masażu, do różnych ćwiczeń balansowania 
oraz zajęć z gimnastyki korekcyjnej,      sztuk 1 
spełniający następujące wymagania: 

a) średnica:55 cm, 
b) wykonany z tworzywa sztucznego. 

4) Gumę do rozciągania lekką poprawiającą sprawność ruchową,  sztuk 5 
ćwiczącą mięśnie, która spełniać musi następujące wymagania:  
wym. min: 7,5 x 120 cm, 

5) Rozciągliwą ścianę. Elastyczna ściana przeznaczona   sztuk 2 
jest do grupowych zajęć gimnastycznych; służyć  
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będzie do nauki synchronizacji ruchów i współdziałania w zespole.  
Wym. min: 140 cm x śr. 200 cm. 

6) Węża równoważnię -  sznurkową równoważnię rozwijającą   sztuk 4 
koordynację wzrokowo-ruchową, uczącą koncentracji uwagi, 
trzymania właściwej postawy ciała oraz równowagi, 
długość min: 3,5 m. 

7) Wałek do masażu;        sztuk 3, 
przy czym wałek winien być wykonany z wysokiej jakości 
materiału i poliuretanowej pianki, a pokrowiec łatwo zmywalny 
z możliwością prania w temperaturze 300C, 
wymiary min 50cm x 15cm.  

2. Przedmiot zamówienia określony w ust.1 pkt 1 – 7 należy dostarczyć Kupującemu do dnia 
…. grudnia 2013 r. 

3. Koszty dostawy sprzętu, o którym mowa w ust. 1. pkt 1-7 poniesie Sprzedający. 
4. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży będzie oznaczony znakiem CE lub 

certyfikatem, o ile wymagają tego przepisy stosownych Dyrektyw Nowego Podejścia lub 
innych aktów prawnych. 

5. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot sprzedaży będzie zgodny z przekazaną ofertą 
Kupującemu w dn. ………………….....  
(powyższa oferta stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy). 

 
§ 2. 

1. Przedmiot sprzedaży zostanie przekazany Kupującemu w miejscu określonym przez niego: 
Urząd Gminy Cegłów ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05 – 319 Cegłów na koszt i ryzyko 
Sprzedającego. 

2. Z chwilą wydania Kupującemu przedmiotu sprzedaży niniejszej umowy, na Kupującego 
przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów. 

3. Przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedawcy aż do uiszczenia przez Kupującego 
całości ceny określonej w § 3 niniejszej umowy.  

 
§ 3. 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego następujących kwot: 
1) Deskę do ćwiczeń równoważnych szt 3 kwota brutto …………..zł 
2) EKo klin terapeutyczny, szt 3      kwota brutto ….. zł 
3) Eko Wałek do masażu, szt 3      kwota brutto ….. zł 
4) Gumę do rozciągania lekka, szt 5     kwota brutto ….. zł 
5) Rozciągliwą ścianę, sztuk 2      kwota brutto ….. zł 
6) Węża równoważnię, sztuk 4      kwota brutto ….. zł 
7) Wałek do masażu, sztuk 3      kwota brutto ….. zł 
8) wszystkie składowe określone w §1 ust. 1 pkt 1 - 7 musza zostać wyodrębnione na 

fakturze.  
2. Zakup jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 
3. Kwota określona w § 3 ust. 1  zostanie zapłacona przez Kupującego: 
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1) na podstawie doręczonej przez Sprzedawcę faktury, wystawionej na podstawie 
przyjętego przez Kupującego protokołu zdawczo odbiorczego stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy, 

2) Fakturę należy dostarczyć Kupującemu do dnia 22 grudnia 2013 r 
3) Kupujący wyznacza do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Koordynatora 

Projektu, 
4)  płatność nastąpi po otrzymaniu faktury przez Kupującego, na podstawie 

zaakceptowanego protokołu odbiorczego, o którym mowa w ust.3 pkt 3, przelewem na 
wskazany w fakturze rachunek bankowy Sprzedawcy. 

 
§ 4. 

1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że Produkty dostarczone w ramach niniejszej 
umowy będą kompletne.  

2. Odbiorca końcowy, może żądać od Sprzedawcy – według własnego wyboru –wymiany 
Produktów na wolne od wad. 

§ 5. 
1. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana 

załączników do umowy następować będzie poprzez samo zastąpienie starego załącznika 
nowym, z dokonaniem o tym wzmianki na dokumencie starego i nowego załącznika oraz 
opatrzeniem jej datą i podpisami Stron. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Spory, jakie mogą wyniknąć z tej umowy będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy 
dla siedziby Kupującego. 

4. W sprawach nieunormowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 
 
Kupujący:          Sprzedawca: 
 


