
 

 

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 Aleksandrowie Łódzkim pomiędzy:  

 

Gminą Aleksandrów Łódzki, z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070), przy pl. Kościuszki 2, 

NIP: 732-213-45-37 

REGON: 472057738 

reprezentowaną przez: Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Grzegorza Siecha,  

 

zwanym dalej: “Darczyńcą” 

  

a 

  

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

zamieszkałą/łym w …....................................................., przy ul. ......................................................, 

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

zamieszkałą/łego w …………………, przy ul. …………..…., 

dowód osobisty seria i nr: ……………….., 

lub dla ucznia pełnoletniego 

 

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

zamieszkałą/łym w …....................................................., przy ul. ....................................................., 

PESEL ………………., 

 

zwanym dalej: “Obdarowanym”. 

  

§ 1 

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje: …………………………… 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 stanowiący załącznik nr 1 do Umowy darowizny. 

 

§ 2 

1. Darczyńca oświadcza, iż ………………………….. został zakupiony przez Darczyńcę podczas realizacji 

projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 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 spełnia warunki udziału w projekcie, dobrowolnie przystępuje do projektu 

i zna postanowienia regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz je akceptuje. 

4. Obdarowany zobowiązuje się:  

1) do utrzymania, konserwacji, a przede wszystkim użycia przedmiotu darowizny zgodnie  

z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Umowie darowizny; 

2) do poddania się działaniom kontrolnym wynikającym z projektu, w tym do przestrzegania 

wytycznych zgodnie z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego 

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

załącznik nr 2; 

3) bezzwłocznie powiadomić Gminę Aleksandrów Łódzki (Wydział Edukacji Kultury i Sportu)  

o okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu w wymaganym okresie, 

(tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu) oraz utrzymania trwałości projektu, np. 

zniszczeniu sprzętu, które nie jest objęte gwarancją, i utraty, 

4) do zwrotu wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1  w przypadku wystąpienia  

okoliczności wskazanych w pkt 3) w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania do jej 

zwrotu; 

5) do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności udziału w ankietach, 

sprawozdaniach; 

6) bezzwłocznie powiadomić Gminę Aleksandrów Łódzki (Wydział Edukacji Kultury i Sportu)  

o zmianie miejsca zamieszkania, danych teleadresowych itp.  

 

§ 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 fizycznych darowanych rzeczy.  

 

 

 



 

 

§ 4 

Obdarowany w okresie trwałości projektu (przez okres 2 lat od zakończenia projektu) nie może zbyć 

przedmiotu umowy, oddać go w użyczenie, najem lub przekazać do użytku osobom trzecim pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

§ 5 

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

Obdarowanego. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 7 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

     

 

 

 

 

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

              Darczyńca                                                                        Obdarowany /za Obdarowanego 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Umowy darowizny 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy nr ……………………..……. z dnia .................................. 

 

 

 

 

Oznaczenie stron: 

Darczyńca:  

Gmina Aleksandrów Łódzki,  

pl. Kościuszki 2, 

95-070 Aleksandrów Łódzki  

Obdarowany:   

 

…………………………. 

 

Nazwa, rodzaj i cechy 

identyfikujące sprzęt: 

 

…………………………. 

Producent: ….. 

Model:  …….. 

Kolor obudowy: ……… 

Przekątna ekranu: ……. cali 

Pamięć RAM: ……. 

Rodzaj dysku: ……. 

Wartość inwentarzowa: 

……………… zł 

 

Umorzenie:  

…………….. zł 

 nr seryjny ……. 

Niezbędne informacje o 

sprzęcie (np. akcesoria): 
Ładowarka/Etui 

Uwagi dodatkowe: Brak  

Miejsce i termin odbioru 

sprzętu: 
Aleksandrów Łódzki, dn. ………………… 

 

Sprzęt zakupiony dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli 

pełnoletność z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa 

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

umowy nr 2715/2022 z dnia 02.05.2022 r. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowana lata 2014-2020. 

 

 

 

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

                Darczyńca                                                                                      Obdarowany /za Obdarowanego 

 


