
Załącznik nr 6 do Regulaminu

UMOWA DAROWIZNY

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 …......................................... pomiędzy:

Gminą ..................................., z siedzibą w ......................, przy ul. ................,
NIP:
REGON:

reprezentowaną przez: ………………… - ………….., działającą/ego na podstawie ………………., którego
kopia stanowi załącznik nr … do umowy,
przy kontrasygnacie Skarbnika ……………………., działającego na podstawie……………., której kopia
stanowi załącznik nr …. do umowy,

zwanym dalej: “Darczyńcą”
 
a
 
….........................................., (imię i nazwisko Obdarowanego)
zamieszkałą/łym w ….................................., przy ul. .......................................................,
PESEL ……….,

reprezentowaną/nym przez matkę/ojca/opiekuna /kuratora …………………………………….,
zamieszkałą/łego w …………………, przy ul. …….,



dowód osobisty seria i nr: ………………..,

przy czym odpis skrócony aktu urodzenia/odpis  postanowienia Sądu Rejonowego …… (sygn.
akt….) ustanawiającego opiekuna stanowi załącznik nr …. do umowy

zwanym dalej: “Obdarowanym”.
 

§ 1

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje: ...........................  (opis przedmiotu darowizny) o
łącznej  wartości:  ....................................................  zł
(słownie: ...........................................................................). 

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 …...................................................................... został/ły zakupiony/ne

przez  Darczyńcę  podczas  realizacji  projektu  …………..  (nazwa  projektu  i  numer)  i  jest
jego/jej/ich 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

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. 

§ 4
Strony  ustalają,  iż  wszelkie  koszty  związane  z  zawarciem  i  wykonaniem  niniejszej  umowy
obciążą ..........................................................  (oznaczenie strony która poniesie koszty)
 



§ 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  ....................  jednobrzmiących egzemplarzach,  po …........  dla
każdej ze stron.  
    

...….............................                                                                                 ...….............................
      za Darczyńcę                                                                                    za Obdarowanego



Załącznik nr …… do Umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy
z dnia ....................... 202.. r.

Oznaczenie stron:

Darczyńca:

Obdarowany:

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:

...….............................                                                                                 ...….............................
      za Darczyńcę                                                                                    za Obdarowanego


