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 UMOWA UŻYCZENIA NR …………………………
w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego  dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
zawarta 
w dniu ………….………... 2020 r. pomiędzy
……………………………………………………………………………
reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Użyczającym” 
Panem/Panią ………………………………………………………………..…………………………………
zamieszkałym (-ą) …………………………………………………………………………………….…………
Legitymującym się dowodem osobistym …………………………………..…………..……………….....................
wydanym przez …………………………………………………..………………………………………………
PESEL ………………………………………………………………………………..……………………
zwanym (-ą) dalej „Biorącym do używania 
§ 1
1. Użyczający oddaje Biorącemu do używania do bezpłatnego używania sprzęt:  komputerowy, audiowizualny, oprogramowanie, oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (niepotrzebne skreślić), zwane dalej w umowie „sprzętem komputerowym”.
2. Rodzaj sprzętu                                           nr seryjny ……………………………………… 
Sprzęt komputerowy jest nowy kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń i braków oraz jest objęty gwarancją.
4. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Sprzęt komputerowy będzie przechowywany w lokalu Biorącego do używania pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2
Biorący do używania zobowiązuje się do:

1)   	zapoznania się z instrukcją użytkowania oraz warunkami gwarancji sprzętu komputerowego, które zostaną przekazane wraz ze sprzętem komputerowym,
2) 	użytkowania sprzętu komputerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za czyny sprzeczne z prawem,
3)  	nieinstalowania na sprzęcie komputerowym żadnego nielegalnego oprogramowania,
4)  	nieusuwania oznaczeń znajdujących się na wewnętrznej stronie sprzętu komputerowego,
5)  	nieingerowania w integralność warstwy sprzętowej (hardware – urządzenia zainstalowane we wnętrzu obudowy sprzętu) i programowej (software – oprogramowanie, w tym system operacyjny); 
Oprogramowanie ma charakter wyłączny i nie może być przenoszone na osoby trzecie.

§ 3

	Umowa została zawarta na czas od dnia podpisania umowy przez okres kwalifikowalności do udziału w projekcie, nie dłużej jednak niż do 30 września 2025 r.
	Po dacie wskazanej w ust 1 sprzęt powinien zostać zgłoszony do Samorządu, który podejmie decyzję o dalszym jego przeznaczeniu dla dzieci w pieczy zastępczej.    


§ 4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).
§ 6
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użyczającego i jeden dla Biorącego do używania.


Użyczający 								Biorący do używania










