
UMOWA DAROWIZNY 
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Krajową Informacją Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 43-300 
Bielsko-Biała, NIP 547 21 69 306 
reprezentowaną przez: 
Dyrektora - Ewę Łuczak 
zwaną dalej: ,,Darczyńcą" 

a 

Fundacją Nubia, ul. Gda11ska 48E, 84-240 Reda, NIP 588-207-17-59 

reprezentowaną przez ..... .. J?.fif...T.-t: 1.fiłl/5), ... (1~ .{,,. ................................ ........................ . 
legitymującym się dowodem osobistym nr ffiJ../k ... )L.J,". ... (.6sJ. ......................... ...... . 
zwanym dalej: ,,Obdarowanym", 
zwanymi dalej Stronami. 

§ 1 

1. Przedmiotem darowizny jest/są*: składniki majątku szczegółowo opisane w protokole 
zdawczo-odbiorczym, będącym zah1cznikiem do umowy. 

2. Darczyńca oświadcza, iż jest wlaś1.:icielem składników majątku wymienionych w 
protokole zdawczo odbiorczym nr 2/20t9/01 12 będących przedmiotem darowizny oraz 
że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych. 

§ 2 

Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę 469,97 zł (słownie: czteiysta 
sześćdziesiąt dziewięć złotych 97 groszy). 
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I. Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność określony w § 1 ust. 1 
przedmiot darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę ~ przyjmuje. 

? w d . . . . . ~o r,(') 2471 r . b d . . d -· y ame przedmiotu umowy nastąpi w termm1e ..... : ~ ~ . . .... .. : 1 ę zie potw1er zone 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Obdarowany oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykorzystywany na realizacje 
celów statutowych Obdarowanego. 

4. Obdarowany oświadcza, ze zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z 
darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. 





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

§4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacj i umowy są: 

- po stronie darczyńcy: Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kierujący Delegaturą 

KIS w Lesznie Urszula Marcinowska 

- po stronie obdarowanego: ..... . .. [b.t,rł,,.Rp-i,-fJ;-.J .... D/}-f_(?-( ............... .. .... . 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywi lnego. 

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 integralną część umowy. 

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

każdej ze stron. 
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Załącznik: protokół zdawczo-odbiorczy nr 2/2019/0112. 





PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY nr 2/2019/0112 
(kolejny numer/rok/kod jednostki) 

Leszno,2019 r. 
?Jo ił /Lid w.,b__ 

Wd · j0.09 2tJ;q,. · k · k d · d · 25072019 mu ....... ... · .. ............. p1ze azano na wmose o arow1znę z ma . . r. 
z 
Krajowej Informacji Skarbowejz siedzibą wBielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 
43-300 Bielsko-Biała, NIP 547 21 69 306 

do 

Fundacja Nubia, ul. Gdańska 48E, 84-240 Reda, NIP 588-207-17-59 

SKŁADNIKI MAJĄTKU: 

I . Notebook Lenovo, nrinwentarzowy 3001-491/698-W, wartośćpoczątkowa-3.256,99 

zł, wartośćnadzieńprzekazania 200 zł, 

parametrytechniczneurządzenianiewystarczające do obsługiapiikacji, 

programówisystemówużytkowanych w Krajowej Informacji Skarbowej, 

2. Dell Latitude D430, nrinwentarzowy 3001-491/781-T, wartośćpoczątkowa- 5.700,00 

zł , wartośćna<lzieńprzekazania-89,99zł, 

parametrytechniczneurządzenianiewystnrczające do obsługiaplikacj i , 

programówisystemówużytkowanych w Krajowej Informacji Skarbowej, 

3. Dell Latitude D430, nr inwentarzowy 3001 -491/782-T, wartość początkowa -
7.553,00 zł, wartość na dzień przek[l.zania - 89,99 zł, parametry techniczne urządzenia 

niewystarczające do obsługi aplikacj i, programów i systemów użytkowanych w 
Krajowej lnfotmacji Skarbowej, 

4. Dell Latitude D430, nr inweutarzo'ń,Y 3001-491/783-T, wartość początkowa -

7.553,00 zł, wartość na dzień przekazania - 89,99 - zł, parametry techniczne urządzenia 
niewystarczające do obsługi aplikacji, programów i systemów użytkowanych w 
Krajowej Informacji Skarbowej. 

MIEJSCE I TERMIN ODBIORU: 

Krajowa Infonnacja Skarbowa, Delegatura Leszno, ul. Dekana 6, Leszno 

dnia ... -~~-.~4':4.~~f!-: ... ??P(f~·- ... .. ... .. ............. ..... .... . 
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Czytelnie imię i nazwisko, stanowisko, podpisCzytclnie irni9 i nazwisko, stanowisko, podpis 
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