
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie

UMOWA UŻYCZENIA NR ………………….

zawarta dnia ............................................... 2019 roku w Urzędzie Gminy w Ornontowicach pomiędzy:

Gminą  Ornontowice  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy  –  Marcina  Kotyczkę  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  

w Ornontowicach, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26 a, zwaną w dalszej części umowy Użyczającym, 

a 

......................................................................................................................................................................... numer

PESEL.......................................................................  zamieszkałym  (-ą)  w  ……………………….………………………………………….,

ul. …………………............................................…………..,  zwanym (-ą) dalej Biorącym do używania. 

§1

1. Użyczający  oddaje  Biorącemu  w  bezpłatne  używanie  następujący  sprzęt  i  oprogramowanie,  zwane  dalej

„sprzętem":

a) komputer  przenośny  marki  ..........................................................................................................

o  numerze  seryjnym ....................................................................................................................  wraz

z zasilaczem i kompletem przewodów, wyposażony w następujące oprogramowanie i akcesoria:

− komputery All-in-One wraz z bezprzewodowym zestawem mysz+klawiatura;

− system operacyjny;

− pakiet biurowy;

− pakiet antywirusowy;

− system podłączeń do Internetu.

Pakiety dla osób z niepełnosprawnością zostaną dodatkowo wyposażone w:

− autolektory (dla niedowidzących i niewidzących);

− syntezatory mowy;

− lupy elektroniczne dla niedowidzących;

− klawiatury bezprzewodowe z opcją Touchpadu;

− mysz KidTrack - myszka powiększona odwrócona;

− nakładki IntelliKeys. 

2. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń i braków, co strony

zgodnie potwierdzają.

3. Łączna wartość początkowa przekazanego sprzętu i oprogramowania wynosi: …................................………… zł

(słownie: ........................................................................................................................................................... zł).

4. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie

Ornontowice"  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
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Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  2007-2013,

Działanie  8.3  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  -  elnclusion,  Oś  priorytetowa  8.  „Społeczeństwo

informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki". Sprzęt będzie zainstalowany w lokalu Biorącego do

używania pod adresem: ….....................................................................………………….……………………………….

5. Wraz  ze  sprzętem  do  lokalu  Biorącego  do  używania  dostarczany  będzie  bezpłatnie  sygnał  internetowy

od ........................................... do ............................................

§2

Podpisanie  umowy  przez  Biorącego  do  używania  oznacza,  że  potwierdza  on  odbiór  rzeczy,  o  których  mowa  

w §1 niniejszej umowy oraz że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§3

1. Biorący  do  używania  zobowiązuje  się,  że  będzie  używał  rzeczy  oddanych  mu  do  używania  w  sposób

odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem.

2. Biorący do używania zobowiązuje się, że nie odda rzeczy użyczonych osobie trzeciej do używania.

3. Biorący do używania nie może bez pisemnej zgody Użyczającego, powierzyć lub udostępnić rzeczy użyczonych

innej osobie.

4. Biorący  do  używania  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  sprzętu  przed  kradzieżą,  uszkodzeniem  lub

zniszczeniem.

5. Użyczający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontrolowania  stanu  oraz  sposobu  wykorzystywania  powierzonego

sprzętu i oprogramowania, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu.

6. Stwierdzenie  naruszeń w powyższym zakresie będzie  skutkowało naliczeniem kary  umownej  w wysokości

500,00 PLN.

7. Zbycie przekazanego sprzętu będzie zgłaszane organom ścigania. 

§4

1. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy użyczonych (koszty eksploatacji), tak aby zachować je w stanie

niepogorszonym pokrywa Biorący do używania.

2. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, nieobjętych gwarancją, ponosi Biorący do używania.

Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi  Użyczającemu, tj.  Koordynatorowi

projektu.  Zgłoszenia  mogą  być  dokonywane  w  siedzibie  Użyczającego  lub  telefonicznie  pod  nr  …........

………………  Opieka  serwisowa  dotycząca  sprzętu  komputerowego  i  teleinformatycznego  stanowić  będzie

element  5-letniej  gwarancji.  W  okresie  realizacji  projektu  zapewnione  zostanie  ubezpieczenie  całego

zakupionego sprzętu. 

3. Na wypadek trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego przedmiotem użyczenia, biorący w użyczenie

zobowiązuje się pokryć szkodę na kwotę określoną w § 1. pkt. 3 niniejszej umowy.
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4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw koniecznych do korzystania z rzeczy

zgodnie z ich przeznaczeniem.

§5

1. Umowa została zawarta na czas od ……….......……………..….. do 30.04.2021r.

2. Po zakończeniu użyczenia, tj. po 30 kwietnia 2021 r. Użyczający przekaże Biorącemu do używania przekazany

wcześniej sprzęt na własność za kwotę 1,00 zł neJo powiększoną o należny podatek VAT wg obowiązujących

stawek.

3. Wyłączeniu przekazania na własność podlega system podłączeń do Internetu. Z dniem 30.04.2021 r. system

podłączeń do Internetu podlega zwrotowi zgodnie z wytycznymi Użyczającego. Sprzęt, o którym mowa należy

zwrócić   w  stanie  niepogorszonym.  W  przypadku,  gdyby  przedmiotowy  sprzęt  uległ  zniszczeniu  lub

zagubieniu, Biorący w używanie ponosi koszt zakupu nowego sprzętu. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Biorący do używania zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego

sprzętu, materiałów promocyjnych oraz złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Użyczającego i jeden dla Biorącego do

używania.

………………………………………………………..
Użyczający

………………………………………………………..
Biorący do używania


