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UMOWA DAROWIZNY Nr RGN.042.2.2022/….. 

 

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 …../....../2022 roku w Łaszczowie pomiędzy: 

 

Gminą Łaszczów, z siedzibą w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, NIP: 9211987410  

reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Pietrasz – Burmistrza Łaszczowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary Mazurek  

zwaną dalej: “Darczyńcą” 

 a 

…................................................................................., - (imię i nazwisko Obdarowanego) 

zamieszkałą/łym w …........., 22-650 Łaszczów  

PESEL ……, 

reprezentowaną/nym przez matkę/ojca/opiekuna /kuratora ………………………………………., 

zamieszkałą/łego w ……………………………..,…………………………………………………….., 

dowód osobisty seria i nr: ………………………………….., nr tel…………………………………... 

zwanym dalej: “Obdarowanym”. 

 

o następującej treści:  

  

§ 1 

1. Darczyńca daruje, a Obdarowany przyjmuje: jeden Laptop Dell Vostro 15 3510 z torbą na laptopa o łącznej wartości 

2.494,44 złotych brutto (słownie: dwa tysiące, czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote, czterdzieści cztery grosze brutto).  

2. Wydanie sprzętu nastąpiło w dniu zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez Darczyńcę i Obdarowanego. Parametry i numery seryjne sprzętu znajdą się w protokole zdawczo-

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

 

§ 2 

1. Darczyńca oświadcza, iż Laptop Dell Vostro 15 3510 został zakupiony przez Darczyńcę podczas realizacji projektu 

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

o powierzenie grantu nr 2650/2022) i jest jego właścicielem. 
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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 

1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność przedmioty rzeczowe opisane w §1 umowy. 

2. Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje oraz oświadcza, że zrzeka się w stosunku do Darczyńcy ewentualnych roszczeń 

z tytułu wad darowanych rzeczy.  

3. Darczyńca przelewa na obdarowanego wszelkie prawa wynikające z rękojmi i gwarancji do przedmiotu darowizny. 

4. Obdarowany zobowiązuje się przez okres 2 lat od zakończenia projektu do utrzymania efektów projektu, w szczególności 

zobowiązuje się do: wykorzystania przedmiotu darowizny tylko do celów projektu, niezbywania na rzecz innych osób 

przedmiotu umowy. Przez zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia 

projektu grantowego.  

5. W terminie, o którym mowa w ust.4 Obdarowany ma obowiązek umożliwienia kontroli i monitorowania wykorzystania 

przedmiotu darowizny przez przedstawiciela Gminy Łaszczów, a w szczególności. wykazania używania sprzętu zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

6. W przypadku naruszenia zapisów niniejszego paragrafu darczyńca może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od 

uzyskania wiadomości o fakcie naruszenia. 

 

§ 4 

W przypadku naruszeń i odstąpienia od umowy Obdarowany zapłaci darczyńcy równowartość przedmiotu umowy z dnia 

dokonania darowizny.  

 

§ 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Darczyńca i jeden 

Obdarowany.   

     

 

  

 

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

za Darczyńcę                                                                   za Obdarowanego 
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Załącznik nr 1 do Umowy RGN.042.2.2022/…… 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

z dnia ......../…...../2022 roku  

 

Oznaczenie stron: 

Darczyńca:  

Gmina Łaszczów, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów  

NIP: 9211987410 

 

Obdarowany: 

………………………………. 

……………………………….. 

PESEL: ………………………… 

Nazwa, rodzaj i cechy 

identyfikujące sprzęt: 
Laptop Dell Vostro 15 3510 

Wskazanie sprzętu, w tym nr 

seryjny, a także wartości tych 

składników (wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem): 

Nr seryjny: ………………………………………………………… 

System operacyjny: Windows 11Pro, Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. 

Niezbędne informacje o sprzęcie 

(np. akcesoria): 
Torba na laptopa 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

 

 

Miejsce i termin odbioru sprzętu: 

 

Łaszczów (Urząd Miejski w Łaszczowie) – dnia ……/……/2022 roku  

 

 

 

 

 

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

za Darczyńcę                                                                   za Obdarowanego 

 


