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UMOWA DAROWIZNY 

zawarta dnia .?-:?.:.'?.'t.:.?1.~~ .. w Bielsku-B iałej pomiędzy: 

Krajową Informacją Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17. 43-300 
Bielsko-Biała. NIP 547 2169 306 
reprezentowaną przez: 
Dyrektora - Romana Kucharczyka 
zwaną dalej : "Darczyńcą" 

a 

Fundacją Nubia Wspierania Badań Archeologicznych w Krajach Europy Afryki i Azji, 
Z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 48E, 84-240, woj. pomorskie 
NIP 588-207-17-59, REGON 192985739, KRS 0000180080 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Bartłomieja Malec 
1 r, . o . d d b. . flc//ł '>21 6('f) c01 tymuJące00 su: owo em oso 1stym nr .. r. .. .................. ............... . 

zwanym dalej: "Obdarowanym", 

zwanymi dalej Stronami. 

§ I 

I. P,Ledmiotem darowizny są: składniki majątku szczegółowo opisane w protokole zdawczo
odbiorczym. będącym załączn ikiem do umowy. 

2. Darczy11ea oświadcza. i ż jest właścicielem ww. składników majątku będącego przedmiotem 
darowizny oraz że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych. 

§2 

Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę 2 184,00 zł (słownie: dwa tysiące sto 
osiemdziesiąt cztery 00/ I 00 zł). 

§3 

I. Darczy1ica oświadcza. iż przekazuje Obdarowanemu na własność określony w* I ust. I 
przedmiot darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje. 

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi 1,v terminie 2.:2:-.~.~-:-.ł~~I i będzie potwierdzone 
?)4,1f.,., 

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

statutowych Obdarowanego. 



4. Obdarowany oświadcza, ze zobowiązuje s ię do pokrycia kosztów związanych z darowizną, 
w tym kosztów odbioru prledmiotu darowizny. 

5. Obdarowany oświadcza, że zapoznał się wnikliwie ze stanem technicznych przedmiotu 
darowizny i nie wnosi co do jego stanu zastrzeże11. 

§4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie real iza~ji umowy są: 
- po stronie Darczyńcy: przewodnicząca komisji ds. li kwidacji - p. Bożena Hanzel, 
- po stronic Obdarowanego: kurier z firmy kurierskiej .. . ...................................... ........ .. . 
realizującej zlecenie przetran! portowania przedmiotu darowizny do Obdarowanego. Przed 
wydaniem przedmiotu darowii ny kurier okazuje stosowne dokumenty, z których wyn ika, że 
działa na zlecenie Obdarowane~o. 

I 
§5 

I 
I. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Informacje o przekazanych darowiznach zamieszczane są w Biuletynie Informacji 

Publ icznej na stronie podmiotowej KIS. 

§6 

I. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Załącznik stanowi integral~ą część urnowy. 

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

Zalacznik: 
I. protokół zdawczo-odbiorczy nr 4/20 19/0 I I I, 

Ft "riiit.1, bb . ·,;-,. OL;u'! · ~:11 
NIP 58Q ?117 il !·S ·: ." " !1 

84-2,0 R", ,, ul r:r.~·, 

Obdarowany 
Pnf~l1L 

AortlomleJ Ma:ec 



B ie lsko-Biała, .!:}-__ (?_$._ 2019 r. 

PROTOKÓt., ZDAWCZO - ODBIORCZY nr 4/2019/01 1 I 
(kolejny numer/rok/kod jednostki) 

W dniu . . <? J ... 0.8. .. rJ.?YJ przekazano na wniosek o darowiznę z dnia 24 lipca 201 9r. 

z 

Krajowej lnformac.ii Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko
Biala. NIP 547 21 69 306 
do 

Fundacj i Nubia Wspierania Badań Archeologicznych w Krajach Europy Afryki i A7j i. z s iedzi bą w Redzie 

przy ul. Gdar'lskit:i 48E, 84-240 Reda, woj. pomorskie. N IP 588 207 17 59 

SKtADNIKI MAJĄTKU: 

ILP- Nazwa Nr inv. Data zakupu Informacja o stanie Wartosć Wart. POCZ. 

I I 1./\1' rol' FUJITSU AMII.O 2.J0l-491/83-T 29. 12.2005 
P:mm~try 1cchnicnr ur7:tdLcnia mcwy$1.;ucr.ljącc do Ob$lugi nplilncJ•. 66,00 zł 3 538,00 zł 
llfOt,:rntOOw, !t}'$fC11~w uł)1k0\\'311)-'Ch w KtflfOWCJ lnfornt1CJi Sk.irbo\\CJ 

' l.,\l'TOI' FI IJlfSU M,111,0 2.J0l--191/8-1-T 29. 12 2005 ' 
[f'm~un::1ry 1cch1ucn--..: ll".tadJJ:nia niewySum.:f41J,JCr,: do ol,$hJi:!1 ;1pltl:1cj1, 66,00 zł 3 538.00d - l""gran\'Jw , •>~tc11>:1w 1~kcmanych w Kr3JOIICJ InfonmcJ1 Sl.arbo\\CJ -- - ----- - ---

_; 
1./\ł~ror FIJJI rSl l S IEMENS 

2401-491n70-W 14 Ok '.!007 
':irnn,:1ry 1ccl1iicmc ur,ąd,,cma 111C\\ ys1arcr.1j.1cc do obsh,,:1 aphl.acJi. 200,00 zł 3 379,40 ,I 

1\Mll.O l'RU 1uogra111Jw i S),'"Slc111..lw utytlr..o\\Ull)'\':lł \\' J..:ntJOW<:J lnfo111rtcJi Sla.1bo, .. ·1.·.1 

l.,\PTOI' l'l,IJITSl / Sll ).11:NS 
240I-49ln72-W 1-1 OR 2007 • 

9aram::1ry 1<·chnicn„ ur7:Jd>r111a nicw)'$U11cm111cc do oh!ltl!'J npliknCJI. 
200,00 11 3 379,<10 1I ,I 

AMII.O PRO prn1;rn11\'Jw i S}Slcn,~w U?.)1lo\Hlll)'Ch w KraJO\\CJ l11fonmc11 Sk:irlx>"cj 

' 
l~\ I' I 01' I-IJJffSll Sll;Ml:NS 

2.J0l-4?1n73-W 14 08 2007, 
tanunclf)' 1cchnicm, 111,ąd1,cma 01cwys1arcznJ11cc do ubsh.lgi aphlncj,. 

200,00 zł 3 379,40 zł 
A~ III.O l'IU) l"oh~a,w\ \\' , sys1e11<1w uz;1kowanych w Kr.1_1owcj Infonmcj1 Sbrho"cJ 

l.1\ l' I OP FllJI l~ll SIEMENS 
2401-49In74-W 14 0X.2007 

Par:111\!lry lechnicn\! 11r7.1cl7emn ll!C\\'}'Slnrcr.1HCC do oh! lll!,!1 npl,L1Cjl. 200,00 11 3 379,40 zl (1 
1\Ml l.O PRO Pl0!1'111"1W 1 S)'SICO'l.)1' ~ 1lowall).-:h \\ Krajowej lnfonmcj, Sbrb(l\\CJ 

7 
IAI' I 01' Fl!JITSU SIEMENS 

2401...J'lln75-W 14 08 2007 ' P:lrnmctry tt·chniclnc 1fl':)tb.rnm nlC\\.')'W.1rc1aJ4lCC do obShlt!,1 apl iJ..ucJ1. 200,00 ,1 3 379.~0 ,1 
AMII.O l'RO prop-:mów , s~-stcn,\w ,11.y1kow:111ych" Kr.ijowcJ lnfo11mcJ1 Sknrl,owcJ 

~ 
IAl'TOI' Fl/J I rsu SIH,,fH\JS 

240l-49ln76-W 14.08.2007 ' 
y11nn>:lf)' tcclunc,n: <1r7:Jd1e111a mel\ ystarcr.lj:Je< do ohsll{:i nplil,;1qi. 

200.00 zł 3 379,40 zł 
AMII.O l'RO woi,.11n.\w, <>"1c1n\w 111.)1lowanych w f.:rnjowcJ l11forrmcj1 Sla<hthn,J 

<) 1-'lplC>f' l•.S l'IUMO FUJITSU 2,10 1-'1'11/873-W 030 1 200~ · :J'arnn-.,1ry tcchr11c7nc 1.-r.id,cn10 mcwys1ortr.lJąCc do obsl~i aplik.1cj,. 200.00 zł 3 ~03,80 ,1 
prOL!f'll1>:'1w 1 si.,;1cn-ów 111)1h)WOll}'<h w KrnJ0WCJ lnfomncj, Sk.1rbowc1 

111 I artop FS F_,primo 2401-49111045-
3 I . 12.:2008' ~ •ar1>:rry lcchnicmc 11'7:Jdrerun 11icwysmrcr.1jącc do obslu;_:1 nph-.1cJi . 200,00,1 2 36S,58 zł w proi;ran\Jw i S)~lc1n.\w ltl:)'tkowanych \\ J..:1:lJOWCJ lnforntlCJ• Sl.irl,o\,cj 

li 1.aplOp IIIM T hmkl'ad 2.JOI...J91124R-T 3 I. 12 2005 ' 
p:munctry 1cclu11cznc ll'r.Jdr.cn,n nic")'SlnrcmJllC<: do obsługi nplil.1ocJ1. 60,00 zł 9 320,80 zł 
proi;ra11\'Jw i sy,;tcon.\w tlŻ)11.owanych ,, l<rnJO\\ CJ lnfo1 11ncJ1 Sk.1rbo\\cJ 

I) l_1p1or lnl'-1 I hll\kpad 
2401-191 / 1842-

17 os 2013 ' Pa,nmc1ry 1cchrnc-= UJ7l)Ull!ni:t nicwySlnrcr.,iącc do obsh~, apliL,qi. 60,00 zł 1S0 zł 
\V progr;iuriw I s~':'-tcnów l1')'tl...ownnych w Krnjo,, cJ lnfonmcJ• Sk:11howq 

I.1 l .;ipurp FS Anulo l'RO 2401,.J9ln71-W I.J 08.2007, Pa1m1ll..·lt) rccluucn-r trr.Jd✓cnia nic,, ystmc,aj~cc dC\ obi.I tig.1 :1rlik.1cJ1. 200,00 zł 3 379,<10 li 
>-- rroganl),,• 1 s~,,.1crm" u2)1L.Ownnych ,v ł-:r;,J(hVCJ lnfonmq1 SknfłlOwcJ 

1-1 ls1r1op F1~1\Sll ,\MILO 2-101-491/8 1-T 29. 12 2005 , J
1ar:111'k!tl) tcc.hnkax- irr.itl/cnia nicwystarc,.njqcc do obslt~i npliL.ncj,. 66,00 lł 3 538,00 zł 

'--- progr:urr>,, , :--)~ten\'°)\\' uzytkowttnych w hrnJowcj lnftnnncJi Sl.arhcmcJ 

1< l.:ip1or FuJnsu Al\'III.O 240 I~191/82-T 29 12.2005 ' Pa,amCII) lcchnu:mc: urr.idn:nia mcw~1.1rc.r.1.FtC:C do nh~11t:,'l aplilr-.:tCJI. 
66.00li 3 538,00 zł 

progran\)W I sys.1c11i\w IIŻ)lkownnyc h w hraJowcj lnJOmt1cj1 S~.::nbowcj 

MIE.JSCE I TERMIN OOHIORU: 

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w B ielsk u-Białej ul. Traugutta 2a 

PRZE~~;~ 

Bożena Hanzel 

PRZEJMUJĄCY 

f) , • . . • . • • .• • t • ••• • . . •.•. .. ...••...••. .. . 

C✓ytdni, inii<; i nazwisko. srnnow isko. podpis Czytelnie imi<;: i nazwisko. s1 ano\\'iśkoEpo4pi,~J..ĄDt, 

A~~~ 




