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UMOWA DAROWIZNY NR ______.2022.U 

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 w dniu …..............................................2022 r., w Łysomicach pomiędzy: 

 

Gminą Łysomice,  

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 8, 87-148 Łysomice, 

NIP: 8792593527 , REGON: 871118738 

 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Łysomice - Piotra Kowala 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łysomice - Emilii Zielińskiej  

 

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: ………………………………………………, 

zwanym dalej: “Obdarowanym”. 



 

 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

Strona 2 z 5 
 
 

 

§ 1 

 

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje: Komputer przenośny HP 255 G8 wraz z oprogramowaniem  

MS Office 2021 Home & Student 32/64 bit PL w wersji BOX o łącznej wartości: 2 683,86 zł (słownie: 

dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy).  

2. Wartość początkowa darowanego zestawu zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  

o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2021 poz. 1043 z późn. zm.) oznacza,  iż nie podlega 

opodatkowaniu w stosunku do Obdarowanego zaliczanego do III grupy podatkowej. 

3. 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 1 do Umowy 

Darowizny. 

 

§ 2 

 

1. Darczyńca oświadcza, iż laptopy oraz oprogramowanie zostały zakupione przez Darczyńcę podczas 

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

- Umowa o powierzenie grantu nr 2472/2022 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 i jest 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. Darczyńca oświadcza, ze przedmiot darowizny objęty jest 36 miesięczną gwarancją. Wszelkie wady 

sprzętu, które na dzień jego przekazania nie zostały ujawnione, należy zgłaszać do firmy ALLTECH S.J. 

Zdzisław Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, NIP: 

7740013894, REGON: 610023173, pod numerem telefonu 24 366 20 77 w. 40. 

4. Obdarowany zobowiązuje się do przechowania w dobrym stanie opakowań po sprzęcie komputerowym 

(kartonów, pudełek, itp.), gdyż jest to warunek skorzystania gwarancji w momencie stwierdzenia 

uszkodzenia laptopa lub jego części/podzespołów. 
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5. Obdarowany zobowiązuje się używać przedmiot darowizny w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu  

i właściwościom a także zgodnie z niniejszą umową, w szczególności warunkami użytkowania gwarancji  

i opieki serwisowej darowanego sprzętu i oprogramowania. 

6. Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek dotyczących realizowanego projektu lub 

identyfikujących komputer. 

7. Wszelką odpowiedzialność za przekazany sprzęt i oprogramowanie oraz skutki ich użytkowania, w tym 

za jego zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie, konfiskatę, koszty naprawy lub naruszenie praw osób 

trzecich zwłaszcza praw autorskich i praw pokrewnych związanych z oprogramowaniem komputerowym 

ponosi Obdarowany. 

8. Obdarowany w okresie 2 lat od zakończenia projektu (za zakończenie projektu rozumie się 

zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego) zobowiązuje się do 

udostępnienia sprzętu na żądanie Darczyńcy w celu przeprowadzenia kontroli w terminie wskazanym 

przez Darczyńcę oraz składania oświadczeń, iż jest w posiadaniu przekazanego komputera przenośnego 

do końca stycznia każdego roku, począwszy od stycznia 2023 r. 

9. Oświadczenia należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8,  

87-148 Łysomice - osobiście lub poprzez wysłanie pocztą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

procedury monitorowania utrzymania efektów ww. projektu, wprowadzonej Zarządzeniem  

nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Łysomice.  

10. O terminie zakończenia projektu, o którym mowa w pkt. 8 Obdarowany zostanie poinformowany przez 

tut. Urząd odrębnym pismem. 

11. W celu weryfikowania i monitorowania utrzymania efektów projektu Darczyńca zobowiązuje 

Obdarowanego do zgłaszania do tut. Urzędu każdorazowej zmiany adresu zamieszkania w terminie  

2 tygodni od dnia, kiedy zmiana nastąpiła. 

§ 3 

 

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

Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje oraz oświadcza, że zrzeka się w stosunku do Darczyńcy 

ewentualnych roszczeń z tytułu wad darowanych rzeczy.  

2. Obdarowany oświadcza, że zapoznał się z procedurą monitorowania efektów projektu przyjętą 

Zarządzeniem nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 września 2022 r. i zobowiązuje się do 

wypełniania zobowiązań wynikających z w/w procedury. 
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3. Procedura monitorowania efektów projektu stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą 

Obdarowanego.   

§ 5 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Darczyńcy, 

jeden egzemplarz dla Obdarowanego.   

     

 

 

 

 

 

 

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

 za Darczyńcę za Obdarowanego 
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Załącznik nr 1 do Umowy darowizny nr _______.2022.U 

 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia ....................... 2022 r. 

 

Oznaczenie stron: 

Darczyńca: 

Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Obdarowany: 

 

 
 

Nazwa, rodzaj i cechy 
identyfikujące przekazywany 
sprzęt /oprogramowanie: 

- Komputer przenośny HP 255 G8 (Ryzen 3 5300U, 8 GB RAM 
DDR4, SSD 256 GB, Windows 10 Home) 

- Pakiet MS Office 2021 Home & Student 32/64 bit PL BOX 

Wskazanie sprzętu,  
w tym nr seryjny: 

- Komputer przenośny HP 255 G8 

NUMER SERYJNY: ___________________________________ 

- Pakiet MS Office 2021 Home & Student 32/64 bit PL BOX 

NUMER SERYJNY: ___________________________________ 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i termin odbioru sprzętu: Łysomice, ……………….. 2022 r. 

Osoba wydająca sprzęt:  

 

 

 

 

 

 

 

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

 za Darczyńcę za Obdarowanego 

 


