
UMOWA DAROWIZ Y 

zawarta dnia .. ?.?.-.. ?J .. 4.r.L.w .. ~.(f~.n~-.V. .... ~-~.!~.~t!:.L ... pomiędzy: 

Krajowi1 lnformacj~ Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17. 43-300 

Bielsko-f3iala. NIP 547 2 169306 
reprezentowaną przez: 

Dyrektora - Romana Kucharczyka 

zwan,J dalej: "Darczyńcą" 

a 

Fundacją Nubia Wspierania Badań Archeologicznych w Krajach Europy /\fryki i A1J i. 

t'. siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 48E, 84-240. woj. pomorskie 

IP 588-207-17-59. REGO I 92985739, KRS 0000 180080 
reprezentowaną przez Bartłom ieja Maria Malec 

k:gitymującym się dowodem osobistym nr AUA 329668 

Lwanym dalej: "Obdarowanym". 

zwanymi dalej Stronam i. 

§ 1 

I . Przedmiotem darowizny j est: składnik majątku szczegółowo opisany w protokole zdawczo

odbiorczym. będącym załącznikiem do umowy - samochód Skoda Octavia li. 

2. Darczyńca oświadcza, i ż jest właścicielem samochodu SKODA OCTAVIA li Sedan 

o nr rejestracyjnym WP 071 OK będącego przedmiotem darowizny oraz że przedmiot 

darowizny wolny jest od wad prawnych. 

§2 

trony określają waność przedmiotu darowizny na kwotę 10.900.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

dziewięćset złotych). •. 

§3 

I. Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu na własność okreś lony w§ I ust. I 

przedmiot darowizny. a Obdarowany oświadcza. i1. darowi:tJ'lę tą przyjmuje. 

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie ~.l:~-!·. ~.':-(f i będzie potwierdzone 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Obdarowany oświadcza. że przedmiot umowy będzie wykor1:ystywany na realizacje celów 

stattnowych Obdarowanego. 



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

5. Obdarowany oświadcza, że zapozna/ s ię wnikliwie ze stanem technicznych przedmiotu 
darowizny i nie wnosi co do jego stanu zastrzeżeń. 

6. Obdarowany oświadcza, że wypowie aktualnie obowiązującą polisę obowi~zkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla 
pojazdu będącego przedmiotem darowizny. w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy 
darowizny. 

§ 4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 
- po stronie darczyńcy: Leszek St<;pniewski 
- po stronie wykonawcy: Bartłomiej Maria Malec 

§5 

I . W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje s ię przepisy Kodeksu cywi lnego. 
2. Informacje o przekazanych darowiznach zamieszczane są w Biuletynie lnrormacji 

Publicznej na stronie podmiotowej KIS. 

§6 

I. Zmiany niniejszej umowy wymagają fonny pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Załącznik stanowi integralną cz<;ść umowy. 

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

Darczyńoa, , .. , 

Zalacznik: protokół zdawczo-odbiorczy nr I /2019/0114 

Fundacji Nubia. KRS: 00001 B0Olł 
Nlfł: 511-207-17-5!, Regon: 192,i573! 

~-240 /ęeda. ul. Gdańska 48E 

Obdarowany 

PREZffi l.Nfl.>{.)ll 

Bortto~ alec 



.fli.17/., .. J<:.f?./. 2019 r. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY nr 1/2019/0114 
(kolejny numer/rok/kod jednostki) 

W dniu/f .. fJ.#../1.2. przekazano na wniosek o darowiznę z dnia .//:.t!f.#4 {} 
z 

Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 

43-300 Bielsko-Biała, NIP 547 21 69 306 
do 

fundacji Nubia 

84-240 Reda, ul. Gdańska 48E, NlP 588 20 71 759 

SKŁADNIKI MAJĄTKU: 

Nazwa składnika Nr Rok Lp. majątku/ marka, 
inwentarzowy produkcji 

Opis stanu technicznego/ uwagi 
typ 

Uszkodzony; 
Numer rejestracyjny WP 07 1 OK 
Seria i nr dowodu rej DR/BAN 1490573 

Samochód SKODA Nr VIN TMBDB21Z682217301 
I 

OCTAVIA Il Sedan 
1462-74 I /49-T 2008 Nr polisy ubezpieczeniowej I 040560197/2689 

Karta pojaz.du KP/AAB 0826475 
Pojemność silnika 1598,00 cm3 
Rodzaj paliwa etylina 95 
Przebieg 309706 km 

o wartości początkowej: 57 169,20 zł; (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych sto sześćdziesiąt 

dziewięć 20/100 zł) 

Stan techniczny uszkodzony: 

Oględziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych (ekspertyza nr 
9 l 3E062019 z dnia 06.06.2019 r.). Identyfika~ji pojazdu dokonano z natury na podstawie 
ujawnionych numerów nadwozia, tabliczki identyfikacyjnej potwierdzonej zapisami w 
dowodzie rejestracyjnym,. 
Silnik z wyposażeniem - kompletny, brak akumulatora, brak możliwości uruchomienia, 
wycieków nie stwierdzono - zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych. 
Nadwozie: 
- okładzina zderzaka przedniego - nieznaczne odpryski materiału lakierniczego. 
- błotnik przedni lewy - nieznaczny odprysk materiału lakierniczego. 
- błotnik tylny prawy - nieznaczne przetarcie materiału lakierniczego. 
- drzwi przednie prawe - nieznaczne przetarcia materiału lakierniczego, 
- ,vycieraczka szyby tył - uszkodzone pióro. 
Wrn;trze pojazdu: 
- ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego, nieznaczne zabrudzenia fotela pasażera. 
Zawieszenie i układ kierowniczy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie braków nie 
stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych, z 



zewnętrznych oględzin stwierdzono wymianę spręży n zawieszenia przedniego i tylnego. 
Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacj i d iagnostycznej. 
Układ napędowy -z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie 
stwierdzono, brak możliwości weryfikacj i stanu technicznego poszczególnych składowych. 
Zdemontowany osprzęt układu zmiany biegów Zalecana weryfikacja w warnikach 
warsztatowych i lub stacji d iagnostycznej. 
Układ hamulcowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków 
n.ie stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych 
składowych. Z oględzin stwierdzono wcześniejszą wymianę tarcz hamulcowych przednich 
wraz z klocka. Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznej 
Układ wydechowy - rura środkowa układu - silnie skorodowana. 

WYPOSAŻE l E SAMOCHODU: 

I) dowód rejestracyjny seria i nr DR/BAN 1490573 
2) karta pojazdu seria i nr KP/AAB 0826475 
3) książka serwisowa + instrukcja obsługi - I kpi, 
4) dwa kpi. oryginalnych kluczy oraz listwa z kodami do pojazdu (autoalarm + 2 piloty 

zintegrowane z kluczykiem); 
5) kpi opon zimowych i kpi opon letnich + kpi felg stalowych wraz z kołpakami; 

6) radio CD; 
7) gaśni.ca; 

8) trójkąt; 

9) kolo zapasowe; 
I O) podnośnik 
11) klucze do kół 

MIEJSCE I TERMIN ODBIORU: 

Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Płocku, ul. I Maja 1 O. 09-402 Płock ; termin 

odbioru wyznaczony w umowie darowizny. 

PRZEKAZUJĄCY 

I' 
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Czytelnie imię i nazwiJ"J,·;tanowisko. podpis 

KRAJOWA lNFORMACJA SKARBOWA 
Delegatura w Płocku 

ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock 
tel. 24 361 62 63, NIP 547 216 93 06 
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PRZEJMUJĄCY 

... . . ~!:.ć:o . 
Ct)1Clnie imię i nRZwisko. Manowisko. podpis 

Fundacja Nub111. KPIS: 0000180181 
NIi': Sił i o7-17 59. Reuon: 1 ~2!15739 

14-240 Redi, ul. Gdańska 48E 


