Za cznik nr 3
do Regulaminu Rekrutacji i udzia u w Projekcie
pn. „Pod czeni – Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”

UMOWA U YCZENIA NR …………………

Zawarta pomi dzy Gmin Pi tek, maj
sw siedzib w Pi tku przy ul. Rynek 16 (zwanym w dalej
„Organizatorem”), reprezentowanym przez: Krzysztofa Lisieckiego – Wójta Gminy Pi tek, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pi tek Teresy B ocisz- zwanym dalej „U yczaj cym”
a
Panem/Pani ..................................................…………………………., zam. w ………………………….,
ul.
……………………………,
legitymuj cym
si
dowodem
osobistym/paszportem
nr: …………………………………., PESEL: ………………………, zwanym dalej „Bior cym do
ywania”

1.

§ 1.
yczaj cy oddaje Bior cemu do u ywania w bezp atne u ywanie nast puj cy sprz t
i oprogramowanie:
Zestaw kliencki do odbioru sygna u Internetowego, z ony m.in. z:
…………………..……….
……………………………
……………………………
b) Zestaw komputerowy, z ony m.in. z:
…………………..……….
……………………………
……………………………
W/w sprz t b
cy przedmiotem u yczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodze
i braków.
czna warto
pocz tkowa wypo yczonego sprz tu wynosi: ………..……… z (s ownie:
………………………………………………………………..).
W/w sprz t b
cy przedmiotem u yczenia zosta zakupiony w ramach projektu „Pod czeni –
Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, wspó finansowanego przez Uni
Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dzia anie 8.3 „Przeciwdzia anie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, O priorytetowa 8 „spo ecze stwo informacyjne –
zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki”.
Sprz t wymieniony w pkt. 1 b dzie zainstalowany w lokalu Bior cego do u ywania pod
a)

2.
3.
4.

5.

adresem:

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

6.

Wraz ze sprz tem wymienionym w pkt. 2 do lokalu Bior cego do u ywania dostarczany
dzie bezp atnie sygna internetowy od dnia .......................... do dnia ……….............………. .
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§ 2.
Podpisanie umowy przez Bior cego do u ywania oznacza, e potwierdza on odbiór rzeczy,
o których mowa w §1 niniejszej umowy oraz, e zapozna si z ich stanem faktycznym i nie wnosi
adnych zastrze
.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 3.
Bior cy do u ywania zobowi zuje si , e b dzie u ywa rzeczy oddanych mu do u ywania w
sposób odpowiadaj cy jego w ciwo ciom i przeznaczeniu, zgodnie z ich gospodarczym
przeznaczeniem w okresie do …............................... oraz w okresie 5-letniej trwa ci
projektu.
Bior cy do u ywania zobowi zuje si , e nie odda rzeczy u yczonych osobie trzeciej
do u ywania.
Bior cy do u ywania nie mo e bez pisemnej zgody U yczaj cego, powierzy lub udost pni
rzeczy u yczonych innej osobie.
Bior cy do u ywania zobowi zuje si do zabezpieczenia sprz tu przed kradzie ,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
yczaj cy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystywania
powierzonego sprz tu i oprogramowania, jednak e nie cz ciej ni raz w miesi cu.
Kontrola, o której mowa w § 3 pkt. 5 b dzie przeprowadzona po wcze niejszym uzgodnieniu
terminu. Kontrola b dzie przeprowadzona w obecno ci Bior cego do u ywania.
§ 4.
Zwyk e koszty zwi zane z utrzymaniem rzeczy u yczonych (koszty eksploatacji), tak aby
zachowa je w stanie niepogorszonym pokrywa Bior cy do u ywania.
Koszty zwi zane z napraw uszkodze mechanicznych, nieobj tych gwarancj , ponosi
Bior cy do u ywania. Wszelkie awarie sprz tu nale y niezw ocznie zg asza
przedstawicielowi U yczaj cemu, tj. Koordynatorowi projektu. Zg oszenia mog by
dokonywane w siedzibie U yczaj cego lub telefonicznie – tel. ........................................
Bior cy do u ywania zobowi zuje si wspó pracowa z U yczaj cym w toku wszelkich
czynno ci procesowych b
cych ewentualnym nast pstwem korzystania i/lub utraty
yczonego sprz tu.
Bior cy do u ywania zobowi zuje si
do pe nej wspó pracy z Towarzystwem
Ubezpieczeniowym i Likwidatorem dzia aj cym na zlecenie U yczaj cego w ramach
niniejszego projektu.
Na wypadek trwa ego zniszczenia lub utraty sprz tu b
cego przedmiotem u yczenia,
bior cy w u yczenie zobowi zuje si pokry szkod na kwot okre lon w § 1. pkt. 3
niniejszej umowy.
Bior cy do u ywania zobowi zuje si do dokonywania wszelkich napraw pozagwarancyjnych
koniecznych do korzystania z rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem w autoryzowanym
serwisie wskazanym przez U yczaj cego lub innym wyspecjalizowany zak adzie za zgod
yczaj cego.

§ 5.
Umowa zosta a zawarta na czas okre lony od ………............…………. do …………….............……….
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1.

2.

§ 6.
Po zako czeniu u yczenia Bior cy do u ywania obowi zany jest zwróci U yczaj cemu
rzeczy w stanie nie pogorszonym, jednak e Bior cy do u ywania nie ponosi
odpowiedzialno ci za zu ycie rzeczy b
ce nast pstwem prawid owego u ywania.
W przypadku rezygnacji z udzia u w projekcie, Bior cy do u ywania zobowi zuje si do
zwrotu otrzymanego sprz tu, materia ów promocyjnych oraz z enia pisemnego
wiadczenia o rezygnacji z udzia u w projekcie.

§ 7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swej wa no ci zachowania formy pisemnej.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz
Cywilnego.

§ 8.
umow , stosuje si

odpowiednio przepisu Kodeksu

§ 9.
Umowa zostaje sporz dzona w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa dla U yczaj cego i
jeden dla Bior cego do u ywania.

…………….................…..….
yczaj cy

……………………………….
Bior cy do u ywania
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