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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 pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 

  

zawarta dnia …..................................... w Bogatyni pomiędzy: 

 

Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciech 

Dobrołowicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Niklas,  

zwaną w dalszej części umowy “Darczyńcą” 

a 

  

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

 

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

PESEL ……………………………………………., 
 

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

 

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

 

legitymującą/cym się dowodem osobistym: ……………………………………… 

                                                                                                                       (seria i numer) 

 

przy czym odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis postanowienia Sądu Rejonowego, 

ustanawiającego opiekuna, stanowi załącznik do niniejszej umowy,  

zwanym dalej „Obdarowanym”. 
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§ 1 
 

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje laptop z oprogramowaniem (zwane dalej łącznie 

„przedmiotem darowizny”) o łącznej wartości: ………… zł (słownie: ……………).  

2. Wydanie sprzętu nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

Darczyńcę i Obdarowanego. Parametry i numery seryjne sprzętu znajdą się w protokole 

zdawczo-odbiorczym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wartość początkowa przedmiotu darowizny stanowi kwotę mniejsza niż 5.308,00 zł brutto,  

co zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  

i darowizn ( tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1043 z późn. zm.) oznacza, iż przedmiot 

darowizny nie podlega opodatkowaniu w stosunku do Obdarowanego zaliczanego do III 

grupy podatkowej. 

§ 2 
 

1. Darczyńca oświadcza, iż laptop wraz z oprogramowaniem zostały zakupione przez Darczyńcę 

podczas realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR”, na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 

1634/2022 i jest ich właścicielem.  

2. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność przedmiot darowizny opisany w § 1 

umowy. 

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

Darczyńcy ewentualnych roszczeń z tytułu wad darowanych rzeczy. 

4. 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 przyjęcia. 

 

§ 3 
 

1. Darczyńca oświadcza, że z dniem zawarcia niniejszej umowy na Obdarowanego przechodzą 

wszelkie prawa i obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji oraz rękojmi i w związku  

z tym wszelkie roszczenia z powyższych tytułów będą zgłaszane przez Obdarowanego 

bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji oraz rękojmi. Ponadto zrzeka się prawa 

do występowania z tego rodzaju roszczeniami w stosunku do Darczyńcy. 

2. Darczyńca niniejszym wskazuje aktualny na dzień zawarcia umowy numer telefonu lub/oraz 

adres e-mail, na który Obdarowany może zgłaszać wady lub usterki w ramach posiadanych 

uprawnień z tytułu gwarancji laptopa, jak również wszelkie nieprawidłowości związane  

z przebiegiem realizacji roszczeń gwarancyjnych: 

    -  nazwa firmy: Perceptus sp. z o.o.  
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    -  numer telefonu:  

    -  adres email:  

3. Wszelką odpowiedzialność za otrzymany sprzęt i oprogramowanie oraz skutki ich 

użytkowania, w tym jego zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie, konfiskatę, koszty naprawy lub 

naruszenie praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich i praw pokrewnych związanych  

z oprogramowaniem komputerowym ponosi Obdarowany. 

4. Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek dotyczących realizowanego 

projektu lub identyfikujących komputer. 

5. Obdarowany przyjmuje na siebie obowiązek utrzymania efektów projektu grantowego  

pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” przez 

okres 2 lat od daty zakończenia projektu. 

6. Za okres zakończenia projektu rozumie się datę zaakceptowane przez Operatora konkursu 

grantowego, co zostanie podane do wiadomości, po rozliczeniu projektu, na stronie: 

www.bogatynia.pl . 

7. Obdarowany zobowiązuje się do składania oświadczeń zgodnie z harmonogramem zawartym 

w oświadczeniu, a wzór oświadczenia stanowi załącznik stanowi Załącznik nr 2 do Procedury 

monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego.  

8. Z uwagi na procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Darczyńca 

zobowiązuje Obdarowanego do zgłaszania każdorazowej zmiany adresu zamieszkania  

w terminie tygodnia od dnia, kiedy nastąpiła zmiana. 
 

§ 4 
 

1. Obdarowany oświadcza, że zapoznał się z procedurą monitorowania utrzymania efektów 

projektu przyjętą Zarządzeniem Nr …… Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  z dnia ……………. 

2. Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 
 

§ 5 
 

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

obciążają Darczyńcę. 

 

§ 6 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 7 
 

http://www.bogatynia.pl/
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Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  

§ 8 
 

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

stron.   

     

 

 

 
...…..............................................                                                                                 ...........................................................  
      za Darczyńcę                                                                                     za Obdarowanego
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Klauzula informacyjna RODO 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016r.  

Nr 119, s.1 z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia  

z siedzibą 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@bogatynia.pl; tel. 75 77 25 395. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań własnych Gminy 

wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w tym zadań zleconych. Dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów ustaw właściwych dla prowadzenia określonej sprawy, zgodnie z podstawą 

prawną: 6 ust.1 lit. b RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które na 

podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Bogatynia, na przykład: w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  

w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa), prawo do sprzeciwu. Przy czym przepisy ustawowe mogą w niektórych przypadkach 

ograniczać przysługujące Pani/Panu w/w prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustaw regulujących rozpatrywanie spraw 

przez organy administracji publicznej jest obligatoryjne. Niepodanie danych wymaganych ustawowo uniemożliwi 

rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, wydanie decyzji lub inny sposób załatwienia sprawy. 

Podanie danych może być wymagane w celu zawarcia umowy. W takim przypadku ich niepodanie 

uniemożliwi jej zawarcie. 

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 

 
……………………………………………… 

        Data i czytelny podpis 
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       Załącznik nr 1 

             do Umowy darowizny Nr ………………. / 2022 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

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

 

 

 

Oznaczenie stron: 

 

Darczyńca: 

Gmina Bogatynia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta  

i Gminy Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza, 

 

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: 

 

Dostawca sprzętu: 

  

 

Miejsce i termin odbioru 

sprzętu: 

 

 

 

 
...…................................................                                                                                ...…....................................................  
      za Darczyńcę                                                                                                         za Obdarowanego 
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            Załącznik nr 2 

        do Umowy darowizny Nr ………………. / 2022 

 

 

OŚWIADCZENIE NR …………………….. 

 

W związku z otrzymaniem sprzętu: ………………………………………………… w ramach projektu 

grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, ja niżej 

podpisany oświadczam, że użytkuję sprzęt – nr seryjny: …………………..  zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

Oświadczenie przedkładam w oparciu o poniższy harmonogram: 

 

Harmonogram składania oświadczeń 

 

Numer oświadczenia Termin złożenia oświadczenia 

1/2023 od 1 do 31 marca 2023 r. 

2/2023 od 1 do 31 października 2023 r. 

3/2023 od 1 do 31 maja 2024 r. 

4/2023 od 1 do 31 grudnia 2024 r. 

 

 

 

                                             ………………………………………………………… 

                             data, miejscowość i podpis  

 

 


