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UMOWA DAROWIZNY Nr RFZ.042.51.5..2022 

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 …....................w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: 

 

Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, NIP 118-17-66-202, REGON: 013271269 

reprezentowaną przez Pawła Kanclerza - Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy - Małgorzaty Piotrowskiej 

zwanym dalej: “Darczyńcą” 

  

a 

  

….........................................., (imię i nazwisko Obdarowanego) 

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

PESEL ………., 

 

reprezentowaną/nym przez matkę/ojca/opiekuna/kuratora ……………………………………., 

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

dowód osobisty seria i nr: ……………….., 

 

przy czym odpis skrócony aktu urodzenia/odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego 

opiekuna stanowi załącznik nr 5 do umowy 

 

zwanym dalej: “Obdarowanym”. 
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§ 1 

1. Darczyńca daruje a Obdarowany przyjmuje: sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

o łącznej wartości: 2 471,07 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden zł 7/100 gr).  

2. Komputery są przeznaczone na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci  

z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, które nie 

otrzymały tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia  

i niwelacji skutków pandemii COVID-19. 

3. Wydanie sprzętu nastąpiło w dniu zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez Darczyńcę i Obdarowanego, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy 

Darowizny. 

4. Szczegółowy opis i oznaczenie sprzętu i oprogramowania stanowiącego przedmiot darowizny zawarty 

jest w protokole zdawczo-odbiorczym. 

 

§ 2 

1. Darczyńca oświadcza, że sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem został zakupiony 

przez Darczyńcę w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

na podstawie umowy nr 312/2022  z dnia 15.03.2022 r. zawartej między Gminą Ożarów Mazowiecki  

a Skarbem Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na realizację Projektu: 

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

nr 312/2022”). 

2. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny opisanego w § 1 umowy jest mu 

znany i przyjmuje go w takim stanie, w jakim jest na dzień przejęcia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 3 

1. Wraz z wydaniem sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem Darczyńca przekazuje 

Obdarowanemu prawo własności do przedmiotu darowizny, przy czym w zakresie oprogramowania 

Darczyńca w ramach Darowizny przenosi na Obdarowanego całość praw wynikających z licencji  

na to oprogramowanie. 

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

ewentualnych roszczeń z tytułu wad darowanych rzeczy.  

3. Darczyńca przenosi na obdarowanego całość uprawnień wynikających z gwarancji jakości udzielonej 

przez dostawcę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dokument gwarancji jakości 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy Darowizny. 

 

§ 4 

1. Zgodnie z Umową nr 312/2022 Darczyńca jest zobowiązany do monitorowania utrzymania efektów 

Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu. Przez zakończenie Projektu rozumie się 

zaakceptowanie przez Operatora (Politechnika Łódzka) końcowego rozliczenia Projektu. 
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2. Obdarowany zobowiązany jest do utrzymania efektów Projektu, w okresie, o którym mowa powyżej,  

i będzie współdziałał z Darczyńcą w ich monitorowaniu zgodnie z Umową nr 312/2022. 

3. Poprzez obowiązek utrzymania efektów projektu rozumie się w szczególności zakaz zbycia sprzętu, 

przekazania do użytku osobom trzecim, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Za niespełnienie 

obowiązku utrzymania efektów projektu rozumie się również nieokazanie na żądanie w celu weryfikacji 

stanu technicznego oraz realizacji celu darowizny w terminie wskazanym przez Darczyńcę. 

4. Obdarowany jest zobowiązany do składania do Darczyńcy sprawozdań monitorujących sposób 

korzystania z przedmiotu darowizny, w formie pisemnej, w następujących terminach: 

a) w terminie 14 dni po upływie 12 miesięcy od otrzymania przedmiotu Darowizny, 
b) w terminie 14 dni po upływie 24 miesięcy od otrzymania przedmiotu Darowizny, 
c) w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Darczyńcy o obowiązku złożenia sprawozdania  

w związku z upływem 2 lat od zakończenia Projektu.  
5. Wzór sprawozdania ze sposobu korzystania z przedmiotu darowizny stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Ożarów Mazowiecki zostały 

wprowadzone Zarządzeniem Nr B.0050.336.2022 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 18 

listopada 2022 roku. 

7. W przypadku nieutrzymania efektów Projektu przez Obdarowanego, w tym niezłożenia przez 

Obdarowanego sprawozdań we wskazanych w ust. 4  terminach i jeżeli spowoduje to nałożenie na 

Darczyńcę korekty finansowej przez Operatora Projektu, Obdarowany będzie zobowiązany do zwrotu 

Darczyńcy równowartości korekty finansowej wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych  

do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu darowizny w dniu jej udzielenia. 

 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 7 

Niniejsza Umowa zawiera następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 

 

1. Protokół zdawczo-odbiorczy, 

2. Gwarancja jakości, 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, 

4. Wzór sprawozdania, 

5. Odpis skrócony aktu urodzenia/odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna, 

6. Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego – pn. „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w Gminie Ożarów Mazowiecki Oś V. Rozwój 
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cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. 

 

§ 8 

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

     

 

 

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

      Darczyńca                                                                                                     Obdarowany 
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Załącznik nr 1  

do UMOWY DAROWIZNY Nr RFZ.042.51.5..2022 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

z dnia ….................... 2022 r. 

 

 

 

Oznaczenie stron: 

 

 

Darczyńca: Gmina Ożarów Mazowiecki 

 

Obdarowany: 

 

 

Nazwa, rodzaj i cechy 

identyfikujące sprzęt oraz 

oprogramowanie: 

 

Laptop ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ1674RA z 

oprogramowaniem Libre Office 

 

Numer seryjny sprzętu oraz 

numer licencji na 

oprogramowanie: 

 

 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

 

 

Miejsce odbioru sprzętu: 

 

 

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

 

 

 

 

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

      Darczyńca                                                                                                     Obdarowany 
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Załącznik nr 2  

do UMOWY DAROWIZNY Nr RFZ.042.51.5..2022 
 

 
Gwarancja jakości  

 
1. Firma „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek udziela na zakupione produkty: Laptop ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-

BQ1674RA z oprogramowaniem Libre Office gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia 17.11.2022 r. 
Jednocześnie firma „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek. Zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnej obsługi 
serwisowej w okresie trwania gwarancji.  

2. Gwarancją ani reklamacją nie są objęte : 
- czynności przewidziane w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we 
własnym zakresie i na własny koszt, np. montaż produktu, instalacja oprogramowania (innego niż określone w 
przedmiocie zamówienia), itp. 
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady wynikłe 
na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją instalacji, użytkowania, przechowywania czy konserwacji a 
także uszkodzenia powstałe wskutek samodzielnych (lub przez nieautoryzowany serwis) napraw, dokonanych przez 
użytkownika. 
- uszkodzenia danych systemowych wynikłych z zainstalowania oprogramowania samoistnie przez użytkownika. 
- produkty bez kompletnego wyposażenia (otrzymanego w dniu zakupu). 
- produkty, z których usunięto jakiekolwiek nalepki będące podstawą identyfikacji produktu przez firmę „Matcom” 
Marcin Sebastian Ziółek (naklejka z informacją o dofinansowaniu, numery seryjne itp.) 

3. Przed przekazaniem produktu do naprawy Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany:  
- dokładnie sprawdzić produkt i opisać uszkodzenie, uwzględniając środowisko pracy oraz okoliczności występowania 
usterki. 

4. Zgłoszenia serwisowe należy kierować na adres „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek, 12-100 Szczytno,  
ul. Moniuszki 5, telefonicznie pod numerem 89 624 99 99 wew. 5, mailowo na adres: serwis.dzp@matcom.com.pl lub 
przez stronę producenta https://eu-rma.asus.com/pl 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków (rozumianych, jako podjęcie działań diagnostycznych  
i kontakt ze zgłaszającym) w celu usunięcia awarii do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia po 
poinformowaniu o zaistniałej awarii (czas reakcji). 

6. Serwis gwarancyjny prowadzony jest w miejscu instalacji urządzenia. 
7. Strony ustalają, że okresem naprawy są 3 dni robocze, w przypadku konieczności sprowadzenia dodatkowych 

elementów do naprawy okres ten może być wydłużony do 10 dni roboczych.  
8. W przypadku przynajmniej trzykrotnej naprawy tego samego błędu (elementu), Beneficjentowi Ostatecznemu 

przysługuje wymiana sprzętu na nowy – wolny od wad w terminie 14 dni. 
9. W przypadku konieczności wywozu sprzętu do naprawy transport nastąpi na koszt Wykonawcy. 
10. W przypadku gdy reklamacja jest nieuzasadniona, firma „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek pobiera opłatę  

w wysokości kosztów transportu związanych z dojazdem do Beneficjenta Ostatecznego. 
11. Prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji reguluje treść umowy. Zamawiający odbierając tę kartę gwarancyjną 

zgadza się do zawartych w niej ustaleń dotyczących roszczeń, zasad gwarancji i reklamacji oraz zobowiązuje się do 
przekazania zasad gwarancji Beneficjentom Ostatecznym.       

 
 

Zapoznałem się i akceptuję powyższe warunki 
 
 

…......................................................................... 
data i podpis Obdarowanego  

 
 

  

mailto:serwis.dzp@matcom.com.pl
https://eu-rma.asus.com/pl
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Załącznik nr 3  
do UMOWY DAROWIZNY Nr RFZ.042.51.5..2022 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO. 
 
W świetle powyższego Darczyńca informuje, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych Obdarowanego, osób go reprezentujących, pełnomocników i innych osób 

wskazanych w umowie lub załączonych do niej dokumentach jest Darczyńca – dalej administrator – adres siedziby: 05-850 
Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2. 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@ozarow-mazowiecki.pl lub pod adresem siedziby 
administratora.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:  
iod@ozarow-mazowiecki.pl,  

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu w celu wykonywania umowy. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji obejmującej zamówienie publiczne, podmioty uprawnione do dostępu do 

informacji publicznej, 
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Darczyńcą przetwarzają dane osobowe dla których 

administratorem jest Darczyńca. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania 
ostatniej pomocy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

7. Obdarowany, osoby reprezentujące Obdarowanego, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie lub załączonych do 
niej dokumentach mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych.  

8. Obdarowany, osoby reprezentujące Obdarowanego, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie lub załączonych do 
niej dokumentach mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne  do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie  danych będzie 
skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. 

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane. 
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  
 
 

…......................................................................... 
data i podpis Obdarowanego 
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Załącznik nr 4  

do UMOWY DAROWIZNY Nr RFZ.042.51.5..2022 
 

 

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

(data, miejscowość) 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

pełnoletniego ucznia składającego oświadczenie) 

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

(adres zamieszkania) 

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

 

Sprawozdanie z monitorowania sposobu korzystania z przedmiotu darowizny 

 

W związku z darowizną komputera typu laptop marki ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ1674RA  

z oprogramowaniem Libre Office w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci  

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oświadczam, że: 

 

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

przekazany dla ................................................................................................................................................................. 

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

(imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego ucznia, adres zamieszkania) 

 

przez Gminę Ożarów Mazowiecki na podstawie umowy darowizny nr ..................................................  

z dnia .............................., utrzymywany jest w należytym stanie technicznym oraz użytkowany zgodnie  

z celami darowizny. Komputer nie został zbyty, przekazany do używania osobom trzecim.  

Jednocześnie oświadczam, że Obdarowany nie otrzymał tożsamego wsparcia z innych działań 

przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19. 

 

 

………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

pełnoletniego ucznia) 


