UMOWA DAROWIZNY

zawarta w dniu ………… 2018 roku w Warszawie pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00-359,
ul. Kopernika 17, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048,
reprezentowaną przez:
Jacka Królikowskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej FRSI
oraz
…. Biblioteką …………….. w …………………… z siedzibą w ……………………………………, ul.
reprezentowaną przez:
………………………… – Dyrektora Biblioteki

zwaną dalej BIBLIOTEKĄ

§1
FRSI oświadcza, że:
1)

jest realizatorem projektu „Kodowanie w bibliotece” realizowanego w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018, finansowanego ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (dalej „Projekt”),

2) celem Projektu jest:
a. dostarczenie bibliotekom publicznym sprzętu, wiedzy na temat podstaw
kodowania oraz organizacji zajęć o tej tematyce,
b. promowanie
wizerunku
bibliotek
publicznych
jako
instytucji
zapewniających dostęp do twórczo realizowanej edukacji pozaformalnej
uzupełniającej kompetencje zdobywane przez dzieci i młodzież w szkołach,
3) przeprowadziła nabór do Projektu, którego szczegółowe
w Regulaminie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,

zasady

określono

4) W wyniku przeprowadzonego naboru biblioteka stała się Uczestnikiem Projektu,
5) jest właścicielem:
a. trzech tabletów o następujących, minimalnych parametrach: Przekątna
ekranu: 7 cali, pamięć Flash: 8 GB, pamięć RAM: 1 GB, procesor: 4 x 1.3
GHz, tylna kamera, bluetooth 4.0, system: Android 6.0 lub nowszy o
wartości: …………………………..,
b. trzech gier edukacyjnych Scottie Go! o wartości: ……………………,
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c.

trzech robotów Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami ( matą
piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie), o
wartości:…………………….

§2
BIBLIOTEKA oświadcza, że zapoznała się i akceptuje regulamin, o którym mowa w §1 pkt
3.
§3
1. FRSI oświadcza, że daruje trzy tablety [dane do uzupełnienia], trzy gry edukacyjne
Scottie Go! oraz trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami (matą
piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie) o łącznej wartości: ……………………………..,
zaś BIBLIOTEKA oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje.
2. FRSI na zasadzie art. 893 Kodeksu cywilnego, zobowiązuje BIBLIOTEKĘ do
wykorzystywania przedmiotu niniejszej darowizny wyłącznie na cele statutowe
BIBLIOTEKI.
§4
1. Strony, mając na względzie treść art. 890 Kodeksu cywilnego, zgodnie oświadczają, że
świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, zostało już spełnione.
3. BIBLIOTEKA potwierdza niniejszym odbiór darowizny.

§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów
miejscowo właściwych dla FRSI.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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