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UMOWA DAROWIZNY nr. PRO.032.50…...2022/PPGR 
 

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 ………………… r. w Poniatowej pomiędzy: 

 

Gminą Poniatowa, z siedzibą przy ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 

NIP: 717 180 12 88, REGON: 431020144 

reprezentowaną przez Pawła Karczmarczyka – Burmistrza Poniatowej 

zwanym dalej: „Darczyńcą”, 

a 

….............................................................................................................,  

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

PESEL …………………………………...…., 

reprezentowaną/ym przez matkę/ojca/opiekuna prawnego*  ……………………………………… 

zamieszkałą/ym w …………………………….., przy ul. ……………………….. której/ego dane 

zostały zweryfikowane na podstawie dowodu osobistego seria i nr ………………………………, 

zwaną/ym dalej „Obdarowanym”. 

 

§ 1 

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje fabrycznie nowy zestaw komputerowy tj. laptop 
wraz z akcesoriami (torba na laptop, mysz bezprzewodowa, słuchawki nauszne z 
mikrofonem) oraz oprogramowaniem, o łącznej wartości: 2788,41 zł (słownie: dwa tysiące 
siedemset osiemdziesiąt osiem zł 41/100).  
 

2. Wydanie sprzętu określonego w ust. 1 nastąpiło w dniu zawarcia niniejszej umowy na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Darczyńcę i Obdarowanego. 

Parametry i numery seryjne sprzętu i oprogramowania znajdą się w protokole zdawczo-

odbiorczym. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność przedmioty rzeczowe opisane w § 1 ust. 

1 niniejszej umowy. 

2. Obdarowany darowiznę przyjmuje oraz oświadcza, że zrzeka się w stosunku do Darczyńcy 

ewentualnych roszczeń z tytułu wad darowanych rzeczy. 
* Niepotrzebne skreślić 
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§ 3 

1. Darczyńca oświadcza, iż przedmioty rzeczowe opisane w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

zostały zakupione przez Darczyńcę w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, umowa o powierzenie grantu nr 

1842/2022 i jest jego właścicielem.  

2. Darczyńca oświadcza, że producent laptopów i oprogramowania: Firma Lenovo Technology 

B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce, udziela gwarancji na sprzęt dostarczony w ramach umowy 

zawartej pomiędzy firmą Dotcom Projects Piotr Bardowski z Darczyńcą. Okres gwarancji 

upływa z dniem 02.12.2025 r. 

3. Darczyńca oświadcza, że producent laptopów i oprogramowania udzieli pomocy 

gwarancyjnej na dostarczony sprzęt, zgodnie z instrukcją, stanowiącą Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

4. Darczyńca oświadcza, że dostawca sprzętu komputerowego odpowiada za przedmiot 

umowy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) 

 

§ 4 

1. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny opisany w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy jest mu znany i przyjmuje go w takim stanie, w jakim jest na dzień 

przyjęcia. 

2. Obdarowany jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenia czy utratę sprzętu 

komputerowego, które nie jest objęte gwarancją, a które wynikają z niewłaściwego 

użytkowania. 

3. Obdarowany przyjmuje na siebie obowiązek poddania się procedurze monitorowania 

utrzymania efektów projektu prowadzonej przez Gminę Poniatowa w ramach realizacji 

projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym - 

Granty PPGR” przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, tj. od daty zaakceptowania 

końcowego rozliczenia projektu grantowego. Procedura monitorowania utrzymania efektów 

projektu grantowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Procedura monitorowania obejmuje złożenie Darczyńcy przez Obdarowanego oświadczenia 

o stanie technicznym otrzymanego sprzętu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 

do niniejszej umowy, co najmniej raz na 12 miesięcy. Pierwszy termin złożenia oświadczenia 

to wrzesień 2023 r.  

5. Darczyńca zastrzega sobie prawo do żądania od Obdarowanego okazania sprzętu 

komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego użytkowania zgodnie z 

założeniami projektu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym 

przez Burmistrza Poniatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
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§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 7 

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

ze stron.   

     

 

 

 

 

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

      za Darczyńcę                                                                                     za Obdarowanego
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Załącznik nr 1 do Umowy Darowizny nr PRO.032.50…………….2022/PPGR 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

z dnia …………………….. r. 

 

 

 

Oznaczenie stron: 

Darczyńca: 

Gmina Poniatowa reprezentowana przez Burmistrza 

Poniatowej Pawła Karczmarczyka 

Obdarowany: 

………………………………………. 

 

Nazwa, rodzaj i cechy 

identyfikujące sprzęt: 

Laptop Lenovo, model V15 G2 ITL, pełny model 82KB016JPB, 

procesor Intel Corei3-1115G4 

 

Wskazanie sprzętu, w tym 

nr seryjny, a także wartości 

tych składników  

(wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem): 

 

1. Sprzęt - zestaw: 

- laptop Lenovo V15 G2 ITL - nr seryjny: …………………… 

- myszka bezprzewodowa,  

- słuchawki douszne z mikrofonem, 

- torba na laptopa. 

(wartość zestawu – 2289,03 zł) 

2. Oprogramowanie (Microsoft, wersja: Office Home & Student 

2021) nr seryjny: ………………………………… 

(wartość oprogramowania: 499,38 zł) 

 

Niezbędne informacje o 

sprzęcie 

(np. akcesoria): 

 

Uwagi dodatkowe:   

Miejsce i termin odbioru 

sprzętu: 

Poniatowa,…………………… r. 

 

 

 

 

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

      za Darczyńcę                                                                                     za Obdarowanego 
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Załącznik nr 2 do Umowy Darowizny nr PRO.032.50………..2022/PPGR 

 

 

 

Instrukcja zgłaszania awarii i usterek na przekazany sprzęt i oprogramowanie 

 

 

 

1. Do zgłoszenia awarii potrzebny jest numer seryjny urządzenia (sprzętu lub 

oprogramowania), który znajduje się na opakowaniu oraz w protokole zdawczo – 

odbiorczym (załącznik nr 1 do Umowy Darowizny).  

2. Zgłoszenia awarii można dokonać telefonicznie na numery: +48 222954950 lub  

+48 222639893 lub za pośrednictwem strony internetowej firmy Lenovo: 

https://support.lenovo.com/se/pl/solutions/ht102247.  

3. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej należy wykonać następujące 

czynności: 

- przejdź do https://pcsupport.lenovo.com/żadanie_usługi, 

- wpisz numer seryjny urządzenia, które uległo awarii (laptop lub oprogramowanie), 

- sprawdź, czy kraj jest prawidłowo wybrany, wybierz Dalej, 

- jeśli uruchomiłeś Lenovo Diagnostic i masz kod błędu, wprowadź kod w polu „Kod 

diagnostyczny”. Jeśli nie posiadasz kodu błędu, pozostaw to pole puste, 

- wpisz opis problemu, po zakończeniu kliknij Dalej,  

- wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

- wpisz adres, pod którym znajduje się urządzenie, w polu Adres dla lokalizacji 

urządzenia, zacznij od wpisywania adresu ulicy i wybierz z listy adresów, po zakończeniu 

wybierz Dalej, 

- sprawdź informacje, jeśli są nieprawidłowości, możesz je zmienić wybierając Edytuj, jeśli 

informacje są prawidłowe, wybierz Prześlij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.lenovo.com/se/pl/solutions/ht102247
https://pcsupport.lenovo.com/żadanie_usługi
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Załącznik nr 3 do Umowy Darowizny nr PRO.032.50………...2022/PPGR 

 

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO 

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

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO 

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

 

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Poniatowa do 
realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 -2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia. Celem procedury jest monitorowanie efektów projektu grantowego 
w zakresie sprawdzenie, czy zakupiony sprzęt komputerowy jest wykorzystywany w celach 
edukacyjnych w tym do nauki zdalnej i czy jest w posiadaniu osoby Obdarowanej.  
Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Poniatowa - Darczyńcę sprzętu 
komputerowego uprawnionym wnioskodawcom -Obdarowanym tj. członkom rodziny w linii 
prostej osoby zatrudnionej w zlikwidowanych PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz 
innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu 
Grantowego. 
 
1. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadania związanego z edukacją, w 

tym do nauki zdalnej dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji 
Państwowych Gospodarstw Rolnych, które nie otrzymało na własność lub w drodze 
użyczenia, w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków 
publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub 
dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

2. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w 
Urzędzie Miejskim w Poniatowej wniosku wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi 
dokumentami. 

3.  Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny 
sprzętu komputerowego wraz z Protokołem zdawczo – odbiorczym. 

4. Przekazany sprzęt komputerowy staje się własnością Obdarowanego, jednakże 
Obdarowany jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede 
wszystkim użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w 
Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu 
Grantowego) lub w Oświadczeniu ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletniość 
(Załącznik Nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego). 

5. Obdarowany jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie lub utratę przekazanego 
sprzętu komputerowego. 

6. Obowiązkiem Obdarowanego jest złożenie oświadczenia co najmniej raz na 12 miesięcy 
Gminie Poniatowa o przeznaczeniu i stanie technicznym otrzymanego sprzętu. Pierwszy 
termin złożenia oświadczenia wyznaczono na miesiąc: wrzesień 2023 r. Kolejne terminy 
złożenia oświadczenia zostaną wyznaczone przez Burmistrza Poniatowej, o czym 
Obdarowany zostanie poinformowany telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów 
społecznościowych Gminy Poniatowa. 
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7. Darczyńca zastrzega sobie prawo do żądania od Obdarowanego okazania sprzętu 

komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego użytkowania zgodnie z 
założeniami projektu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, (tj. od daty 
zaakceptowania końcowego rozliczenia projektu grantowego), w terminie wskazanym 
przez Burmistrza Poniatowej. 

8. Obdarowany na każde żądanie Darczyńcy, ma obowiązek przedkładania, w okresie 
utrzymania efektów Projektu przez 2 lata od jego zakończenia informacji 
 dotyczącej stanu, posiadania oraz użytkowania sprzętu komputerowego.  
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Załącznik nr 4 do Umowy Darowizny nr PRO.032.50………...2022/PPGR 

 

 

                                                          

…………………………………………………………….. 

               ( miejscowość, dnia )   

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU I UŻYTKOWANIU OTRZYMANEGO SPRZĘTU 

KOMPUTEROWEGO 

 

  

 

Oświadczam, że: 

LAPTOP Lenovo V15 G2 ITL nr seryjny ……………………………………………. wraz 

 z oprogramowaniem Microsoft, Office Home & Student 2021 o nr. seryjnym 

………………………………………… przekazany dla  

 

……………………………………………………………………………………..………. 
(imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego ucznia - Obdarowanego ) 

 
przez Gminę Poniatowa – Darczyńcę na podstawie umowy darowizny nr PRO.032. 

……....2022/PPGR 

 z dnia …………………, utrzymywany jest w należytym stanie technicznym oraz użytkowany 

jest zgodnie z założeniami projektu na realizację zadań związanych z edukacją tj. służy do 

nauki, w tym nauki zdalnej.  

Ponadto oświadczam, że w/w sprzęt komputerowy nie został sprzedany, oddany w użyczenie 

ani przekazany do używania osobom trzecim. 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 
 

………….…………………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 


