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Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
pn. „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA NR ……………..……… 

 
 

zawarta w dniu ……………….…………………..……... w Korczynie, pomiędzy 

 

Gminą Korczyna 

reprezentowaną przez 

Jana Zycha - Wójta Gminy Korczyna 

zwaną dalej „Realizatorem projektu”  

 

a 

………………………………………………………… 

zamieszkałym (-ą) w  

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

Legitymującym się dowodem osobistym seria/nr 

………………………………………………………… 

wydanym przez…………………………………………………………………….…………………… 

PESEL   

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

zwanym (-ą) dalej „Beneficjentem ostatecznym” 

 

§ 1 

 

1. Realizator projektu oddaje Beneficjentowi ostatecznemu w bezpłatne użytkowanie następujący 

sprzęt wraz z oprogramowaniem:  

 

a) Zestaw komputerowy ……………………………..  

Nr. seryjny: ……………………………………………………………., 

- terminal kliencki  umożliwiający korzystanie z Internetu

 ……………………………………………………………., 

wraz z okablowaniem, elementami mocowania anten i innymi elementami instalacyjnymi 

b) oprogramowanie: 

- system operacyjny: …………………………….. 

c) akcesoria: 

- mysz, 

- klawiatura, 
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d) komplet przewodów oraz komplet nośników, 

 

2. Wymieniony w § 1 sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada 

uszkodzeń i braków. 

 

3. Łączna wartość początkowa wypożyczonego sprzętu i oprogramowania wynosi: 

………………………….…………….. zł 

(słownie: 

………………………………………………………………………………………………………

………….).  

Wymieniony w § 1 sprzęt będący przedmiotem użyczenia, został zakupiony w ramach projektu 

„eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje” współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion. Działanie to ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

 

4. Sprzęt wymieniony w ust. 1 będzie zainstalowany w lokalu Beneficjenta ostatecznego pod adresem: 

………………………………………………………………………………….…. 

 

5. Wraz ze sprzętem wymienionym w ust. 1 do lokalu Beneficjenta ostatecznego dostarczany będzie 

bezpłatnie sygnał internetowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

Podpisanie umowy przez Beneficjenta ostatecznego oznacza, że potwierdza on odbiór rzeczy, o 

których mowa w  §1 niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 3 

 

1. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się, że będzie użytkował sprzęt będący przedmiotem 

umowy w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, w miejscu wskazanym 

w § 1 ust. 4. 

 

2. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się, że nie odda sprzętu użyczonego osobie trzeciej do 

użytkowania. 

 

3. Beneficjent ostateczny nie może bez pisemnej zgody Realizatora projektu powierzyć lub 

udostępnić sprzętu użyczonego innej osobie. 

 

4. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

5. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie w przypadku 

stwierdzenia przez Realizatora projektu nieprzestrzegania zobowiązań zawartych w ust. 1, 2, 

3, 4. 
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6. Beneficjent ostateczny kończy udział w Projekcie w razie zmiany w czasie trwania Projektu 

miejsca zamieszkania na miejsce zamieszkania poza granicami Gminy Korczyna. 

 

 

7. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 6, Beneficjent ostateczny jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nim Realizatora projektu w formie pisemnego 

oświadczenia. 

 

8. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu, sposobu wykorzystywania 

powierzonego sprzętu i oprogramowania oraz sytuacji opisanych w ust. 1-4, jednakże nie 

częściej niż raz w miesiącu. 

 

9. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Beneficjent ostateczny 

zobowiązuje się do zwrotu powierzonego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie 

wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 

 

10. Świadczeniobiorca zobowiązany jest   uczestniczyć i ukończyć szkolenie w zakresie obsługi 

sieci Internet oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego, o którym mowa. 

 

11. Świadczeniobiorca zobowiązany jest    korzystać z przedmiotu świadczenia w sposób zgodny 

z jego normalnym przeznaczeniem i właściwościami; w szczególności  Świadczeniobiorca 

ponosi wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych powierzonego sprzętu, w tym papieru do 

drukarek, tonerów, energii elektrycznej – wszelkich urządzeń sieciowych zainstalowanych na 

jego nieruchomości i wszelkich innych materiałów; 

 

  

§ 4 

 

Warunki korzystania z Internetu: 

1) Zabrania się rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania oraz materiałów objętych 

prawem autorskim. 

2) Zabrania się instalowania i przechowywania w komputerze nielegalnego oprogramowania i 

innych nielegalnych plików. 

3) Beneficjent ostateczny przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z 

materiałów dostępnych w sieci Internet. 

4) Realizator projektu zastrzega sobie prawo dochodzenia od Beneficjenta ostatecznego wszelkich 

kosztów związanych z naprawą szkód wyrządzonych wskutek działalności Beneficjenta 

ostatecznego za pośrednictwem sieci Internet. 

5) Zabrania się korzystania z Internetu w celach powszechnie uznanych za szkodliwe. 

 

§ 5 

 

1. Koszty związane z utrzymaniem użyczonego sprzętu (w tym koszty eksploatacji), tak aby zachować 

je w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji pokrywa 

Beneficjent ostateczny. 

 

2. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, nieobjętych gwarancją, ponosi Beneficjent 

ostateczny. Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi Realizatora 
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projektu. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście w Biurze Projektu lub telefonicznie – 13 

43 540 80 wew. 121 

 

3. Na wypadek trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego przedmiotem użyczenia, Beneficjent 

ostateczny zobowiązuje się pokryć szkodę w kwocie określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

4. W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego 

przedmiotem użyczenia przekroczy wartość określoną w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Realizator 

projektu zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Beneficjenta ostatecznego odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ………………… 

2. Użyczenie kończy się z chwilą rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia z 

uczestnictwa w Projekcie Beneficjenta ostatecznego. 

 

 

 

§ 7 

 

1. Po zakończeniu użyczenia Beneficjent ostateczny zobowiązany jest zwrócić Realizatorowi projektu 

sprzęt w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji, jednakże 

Beneficjent ostateczny nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem 

prawidłowego używania. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Beneficjent ostateczny zobowiązuję się do zwrotu 

otrzymanego sprzętu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

 

§ 8 

 

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

 

 

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 10 

 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 
………………………………………. 

Realizator projektu 
…………………………………………. 

Beneficjent ostateczny 
 


