UMOWA DAROWIZNY
zawarta dnia [ ] 2020 r. w Krakowie, pomiędzy:
[ nazwa darczyńcy ], [ dane adresowe darczyńcy ], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS [ ], NIP: [ ], REGON: [ ], reprezentowaną przez:
[ imię i nazwisko ] – [ funkcja ],
zwaną dalej „Darczyńcą”,
a
FUNDACJĄ GREEN CELL IM. ROMANA OCHYŃSKIEGO z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotne, a także rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000818924, NIP: 6793193651, REGON:
385074359, reprezentowaną przez:
Agatę Gryboś – Członka Zarządu,
zwaną dalej „Obdarowanym”,
zwanymi dalej „Stroną” i/lub zbiorczo „Stronami“.
§1
1. Przedmiotem darowizny jest sprzęt komputerowy, którego wykaz stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
2. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu komputerowego będącego Przedmiotem
darowizny oraz, że Przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych i obciążeń finansowych.
3. Darczyńca wyraża wolę wsparcia działalności Obdarowanego poprzez przekazanie na rzecz
Obdarowanego darowizny rzeczowej z przeznaczeniem tej darowizny na cele statutowe
Obdarowanego mieszczące się w zakresie działalności pożytku publicznego wskazanej w art. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Obdarowany oświadcza, że jest organizacją pozarządową prowadzoną w formie fundacji.
5. Obdarowany oświadcza, że prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie mieszczącym się w
art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§2
Wartość Przedmiotu darowizny Strony, zgodnie z Załącznikiem nr 1, określają na kwotę w wysokości [ ]
(słownie: [ ] ) zł.
§3
Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność określony w § 1 Przedmiot darowizny,
a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tę przyjmuje.
§4
Przekazanie przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego przedmiotu darowizny zostanie potwierdzone
protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przekazanie przedmiotu
darowizny nastąpi w terminie [ ].
§5
Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą
Darczyńcę.
§6
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz sprzętu komputerowego składającego się na Przedmiot darowizny
2. Załącznik nr 2 – Protokół przekazania Przedmiotu darowizny
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