
                                                                                                        

 

 1 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 

 

 
Załącznik nr 5 do Regulaminu  rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” 

 

UMOWA UŻYCZENIA nr ................................................... 

 

 

zawarta w dniu ……….........…..............................................w Nowym Stawie 

Gminą Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, NIP 579 204 67 81, 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Szałacha – Burmistrza Nowego Stawu 

przy kontrasygnacie Krystyny Wojniewicz- Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Użyczającym”  

 

a 

 

Panem/Panią ………………………................................…………………………………………………… 

 

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

 

legitymującym się dowodem osobistym …………………………………………………………………… 

 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………...  

 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym (-ą) dalej „Biorącym do używania” 

 

§ 1. 

 

1. Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie następujący sprzęt  

i oprogramowanie:  

 

a) Komputer marki …………………………………………………………………………………… 

 

 o numerze seryjnym ……………………………………………………………………………….,  

wraz z zasilaczem i kompletem przewodów, wyposażony w następujące oprogramowanie i 

akcesoria:  

 klawiaturę 

 mysz optyczną 

 system operacyjny, pakiet biurowy, pakiet ochrony rodzicielskiej, oprogramowanie 

antywirusowe 

b) Monitor  marki ...................................................................................................................................  

 

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

 

c) Zestaw do odbioru sygnału internetowego, złożony m.in. z: 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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2. W/w sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń i 

braków. 

 

3. Łączna wartość początkowa oddanego w bezpłatne używanie sprzętu  

i oprogramowania wynosi ……….. zł (słownie: ………..) 

 

 

4. W/w sprzęt będący przedmiotem użyczenia został zakupiony w ramach projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oś priorytetowa 8. „społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”. 

 

5. Sprzęt wymieniony w ust. 1 będzie zainstalowany w lokalu Biorącego do używania pod adresem:  

 

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

 

6. Wraz ze sprzętem wymienionym w ust. 1 do lokalu Biorącego do używania dostarczany będzie 

bezpłatnie sygnał internetowy do dnia 31 grudnia 2020r. 

 

§ 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 ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem. 

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

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

użyczonych innej osobie, zmieniać miejsca instalacji przedmiotu użyczenia na inne niż adres 

wskazany w niniejszej umowie,. 

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

zniszczeniem. Wyzbycie się sprzętu będzie traktowane jak kradzież. 

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

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

6. Biorący do używania zobowiązany jest do udostępniania sprzętu w celu jego serwisowania i 

modernizacji. 

7. Biorący do używania ma obowiązek informowania Użyczającego o wszelkich przerwach w 

nadawaniu sygnału internetowego. 

8. Biorący do używania deklaruje, że nie będzie samodzielnie modyfikował i/lub naprawiał elementów 

zestawu, rozdzielał trwale połączonych elementów przedmiotu użyczenia, niszczył etykiet, którymi 

oznakowany jest sprzęt komputerowy. 

9. Biorący w użytkowanie wyraża zgodę na utrwalanie i przetwarzanie jego wizerunku oraz na 

wykorzystywanie wizerunków przedstawicieli gospodarstwa domowego do celów promocyjnych 

projektu. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy 

Nowy Staw” 

10. Biorący do używania zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach z podstaw obsługi komputera 

oraz Internetu w terminach wskazanych przez Użyczającego, przy czym zmiana liczby osób 

uczestniczących w szkoleniach w uzasadnionych przypadkach za zgodą Użyczającego nie wymaga 

zmiany niniejszej umowy. 
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11. Biorący do używania zobowiązany jest do nie instalowania na sprzęcie komputerowym żadnego 

dodatkowego nielegalnego oprogramowania. 

12. Biorący do używania umożliwi wykonanie, w zajmowanym lokalu mieszkalnym (wskazanym jako 

adres instalacji), prac instalacyjnych do doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do odbioru 

Internetu; wskaże miejsce instalacji zestawu komputerowego, gniazda oraz urządzeń do odbioru 

Internetu. 

13. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego 

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

użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej użyczonego sprzętu i oprogramowania. 

 

§ 4. 

 

1. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy przekazanych (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 Użyczającemu. Zgłoszenia mogą 

być dokonywane w siedzibie Użyczającego, w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie lub za 

pośrednictwem poczty email: um@nowystaw.pl lub telefonicznie – 55 271 51 10, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-14.00 

3. Biorący do używania zobowiązuje się współpracować z Użyczającym w toku wszelkich czynności 

będących ewentualnym następstwem korzystania lub utraty przekazanego sprzętu. 

4. Biorący do używania zobowiązuje się do pełnej współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i 

Likwidatorem działającym na zlecenie Użyczającego w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 

4.  

5. Na wypadek trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego przedmiotem przekazania, Biorący do 

używania zobowiązuje się pokryć szkodę na kwotę określoną w § 1. ust. 3 niniejszej umowy. 

6. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw pozagwarancyjnych 

koniecznych do korzystania z rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem w autoryzowanym serwisie lub 

innym wyspecjalizowanym zakładzie. 

§ 5. 

 

Umowa została zawarta na okres  do  dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 6. 

 

1. Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu przedmiot 

użyczenia w stanie niepogorszonym, jednakże Biorący do używania nie ponosi odpowiedzialności za 

zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. 

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

otrzymanego sprzętu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie. 

3. Umowa może być rozwiązana za 7-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

a) naruszenia przez Biorącego do używania postanowień niniejszej umowy, 

b) wykluczenia Biorącego do używania z projektu, 

c) uniemożliwienia przez Biorącego w używanie przeprowadzenia kontroli  

 

§ 7. 

 

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

 

§ 8. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 9. 

 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Użyczającego i jeden dla Biorącego w użyczenie. 

2. Podpisanie umowy przez Biorącego w używanie stanowi potwierdzenie odbioru przedmiotu użyczenia 

określonego w § 1. (Protokół przekazania sprzętu w nieodpłatne użytkowanie) 

 

 

Użyczający:                                                                        Biorący do używania: 

 

 

 

 

 

..................................................                                                           ........................................................  


