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UMOWA DAROWIZNY NR …../2022 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia REACT-EU 

 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia   

dotycząca realizacji projektu grantowego  

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 

  

zawarta dnia …....................w Pasymiu pomiędzy: 

Gminą Pasym, z siedzibą w Pasymiu, przy ul. Rynek  8, NIP: 7451841521 

REGON: 510743670 

reprezentowaną przez: Pana Cezarego Łachmańskiego – Burmistrz Miasta Pasym,  

przy kontrasygnacie Pana Arkadiusza Młyńczaka – Skarbnik Miasta Pasym 

zwanym dalej: “Darczyńcą” 

a 

………………, zamieszkałym/-łą w miejscowości ……………………, 12 – 130 Pasym 

reprezentowanym przez matkę/ojca……………… 

zamieszkałą/- łego w miejscowości …………………., 12 – 130 Pasym 

dowód osobisty seria i nr: …………………… 

zwanym dalej: “Obdarowanym”. 

  

§ 1 

 

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje: 

........................................................................................................................................                   
(opis przedmiotu darowizny) 

o łącznej wartości: …....................... zł (słownie zł:........................................).  
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2. Wydanie sprzętu nastąpiło w dniu zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego (zał. nr 1 do umowy) podpisanego przez Darczyńcę i 

Obdarowanego. Parametry i numery seryjne sprzętu znajdą się w protokole 

zdawczo-odbiorczym. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik nr 1 do Umowy 

Darowizny. 

 

§ 2 

1. Darczyńca oświadcza, iż sprzęt komputerowy – laptop/komputer stacjonarny/tablet 

…………… (model, nr seryjny) …………………………… wraz z oprogramowaniem i 

akcesoriami zakupiony przez Darczyńcę podczas realizacji projektu Wsparcie 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, umowa o przyznanie grantu nr 

724/2022 został mu przekazany i jest jego właścicielem.         

2. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny opisanego w § 1 

umowy jest mu znany i przyjmuje go w takim stanie, w jakim jest na dzień przejęcia. 

3. Obdarowany oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność materialną za utratę 

laptopa, jego uszkodzenia i koszty naprawy. 

4. Obdarowany zobowiązuje się do corocznego dostarczenia (w okresie dwóch lat od 

podpisania umowy) Darczyńcy oświadczenia o posiadaniu laptopa/komputera 

stacjonarnego/tabletu o nr seryjnym ……………. (załącznik nr 2 do umowy) wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy darowizny, bądź w przypadku 

wezwania przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, okazania laptopa do 

oględzin pracownikowi gminy w terminie wskazanym przez Darczyńcę. 

5. Obdarowany oświadcza, współprace z Darczyńcą w ramach monitorowania 

przekazanego przedmiotu darowizny przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za 

okres zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego 

rozliczenia projektu grantowego.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 3 

 

1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność przedmioty rzeczowe opisane w 

§ 1 umowy. 
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2. Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje oraz oświadcza, że zrzeka się w stosunku 

do Darczyńcy ewentualnych roszczeń z tytułu wad darowanych rzeczy.  

 

 

§ 4 

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej 

umowy obciążą Obdarowanego. 

§ 5 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 6 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 7 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron.   

     

 

 

 

 

 

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

Obdarowany                                                                                          Darczyńca 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

z dnia ....................... 2022 r. 

 

 

 

Oznaczenie stron: 

 

 

Darczyńca: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12 – 130 Pasym 

 

Obdarowany: …………………., miejscowość ……………………………., 12-

130 Pasym 

 

 

Nazwa, rodzaj i cechy 

identyfikujące sprzęt: 

 

 

Wskazanie sprzętu, w tym nr 

seryjny, a także wartości tych 

składników (wraz z 

niezbędnym 

oprogramowaniem): 

 

 

Niezbędne informacje o 

sprzęcie 

(np. akcesoria): 

 

 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

 

 

Miejsce i termin odbioru 

sprzętu: 

 

 

 

 

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

  Darczyńca                                                                                   Obdarowany 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………..….…………………….……………oświadczam 

(potwierdzam), że moje dziecko…………..…………………………………….. użytkuje 

przekazany na własność przez Darczyńcę Gminę Pasym w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 

JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca 

realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR -  sprzęt komputerowy (laptop/komputer stacjonarny/tablet) 

wraz z niezbędnym oprogramowaniem  do celów nauki szkolnej. 

 

 

 

………………………………………… 
data, miejscowość , czytelny podpis 


