
UMOWA DAROWIZNY 

zawarta dnia .ł!.:P.f.: .~."!..~ ... w .. . ~.1§(:(~.~-----:-:.!1:!1.~~? .... pomiędzy: 

Krajową Informacją Skarbową z siedz ibą w Bielsku-Biał~j przy ul. Teodora Sixta 17, 43-300 

B ie lsko-Biała, NIP 547 2 1 69 306 
reprezentowaną przez: 
Dyrektora - Romana Kucharczyka 
zwaną dalej: "Darczyńcą" 

a 

Fundacją Nubia Wspierania Badań Archeologicznych w Krajach Europy Afryki i Azji, 
z s iedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 48E, 84-240 Reda, NIP 588-207-17-59, REGON 
I 92985739. KRS 0000 I 80080 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Bart łomieja Malec 
legitymującego się dowodem osobistym nr AUA 329668 
zwanym dalej: "Obdarowany m", 
z,vanymi dalej Stronami. 

§ 1 

I. Przedmiotem darowizny jest: składnik majątku szczegółowo. opisany w protokole zdawczo
odbiorczym, będącym załącznikiem do umowy - Laptop Toshiba. 

2. Darczyńca oświadcza. iż jest właścic ielem laptopa Toshiba będącego przedmiotem 
darowizny oraz że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych. 

§2 

Strony określają ,,vartość przedmiotu darowizny na kwotę 300 zł (słownie : trzysta złotych) . 

§3 

I. Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność określony w § I ust. I 
prl edrniot darowizny. a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje. 

2. Wydanie przedmiotu urnowy nastąpi w terminie t~:~ł:.-:r~•.".'l' i będz ie potwierdzone 
. 1~~q~ 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 
3. Obdarowany oświadcza, że przedmiot urnowy będzie wykorzystywany na realizacje celów 

statutowych Obdarowanego. 
4. Obdarowany oświadcza, ze zobowiązuje s ię do pokrycia kosztów związanych z darowizną, 

w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. 



5. Obdarowany oś,viadcza. że zapoznał się wnikliwie ze stanem technicznych przedmiolU 

darowizny i nie wnosi co do jego stanu zastrzeżeń. 

§4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 
- po stronie Darczyńcy: Mariusz Kipka-Pawlovvski. 

- po stronie Obdarowanego: kurier z firmy kurierskiej ...................................... . 

realizującej zlecenie przetransportowania przedmiotu darowizny do Obdarowanego. Przed 

wydan iem przedmiotu darowiłny kurier okazuje stosowne dokumenty. z których wynika, że 
działa na zlecenie Obdarowanego. 

§5 

I. W sprawach nieuregulowa ych niniejszą umową stosuje s ię przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. In formacje o przekazan eh darowiznach zamieszczane są w Biuletynie In fo rmacji 

Publicznej na stron ie podmiotowej KIS. 

§6 

I. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem n ieważności. 

2. Załącznik stanowi integralną część umowy. 

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

U YRFKTOR 
r' !1AJOWEJ INFORMACJI 

Załacznik: protokół zdawczo-odbiorczy nr 1/20 19/0 11 0 

fundacja Nubia, KRS: 0000180080 
NIP': 588-207-17-59, Regon: 19298~_739 

84-240 R.ed.a..\11:.~~~~-~~-~-~-' ......... .. 
Obdarowany 
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Bielsko-Biała, .?..~:.<?...f!.:. 2019 r. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY nr 1/2019/0110 

Wd · .Z3.~.2olSr k · k d · d · 4 1· 2019 mu .... .. ............... prze azano na wmose o arow1znę z ma 1pca r. 

z 

Krajowej Informacji Skarbowej z siedzi bą w Bielsku-Białej prLY ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko
Biala. NIP 547 21 69306 

do 

Fundacji Nubia Wspierania Badań Archeologicznych w Krajach Eur9py Afryki i Azj i, z siedzibą w Redzie 

przy ul. Gdańskiej 48E, 84-240 Reda, woj . pomorskie, N IP 588 207 17 59 

SKł„ADNIKI MA.IĄTKU: 

I.I' Nrv.wa Nr inwcntarwwy Data zakupu lnfomiacjo o stanic Wartość 

I I np1op TOSI 1113,\ 240 1-49 11392/ i\•T 20.12.2011 
Jlorumc1ry 1cchnicznc urząd1.cnin nicwys1arczającc do ohslugi 
aplikacji. programów i systemów utytkowanych w Krajowej 300 ~, 
lnfom1acji Skarbowej 

MIE.JSCE I TERMIN ODBIORU: 

Krajowa lnfomrncja Skarbowa w Bielsku-Białej ul. Teodora Sixta 17, ..... ..... .. .. .... .... .. . 

PRZEKAZUJĄCY PRZEJM UJACY 
. ·fundaqa Nutlia, i<HS: IJOOOH 00<>0 

N!P: SE .-707-17 5~. Regon: 1925.'57)1 

::>11.24;_; Reda. ul. GctEida 4.'. 

Czytelni..: imi<; i nazwisko. stanowisko. podpis 

Wart. poo.. 

5399.70 zł 
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