
UMOWA DAROWIZNY 

zawarta dnia .~.?.:~r :µ,:t.Lw .. ~.!Ę_~~~.~ .. ~.~.~~~.J ..... pomiędzy: 

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 - Romana Kucharczyka 
zwaną dalej: "Darczyńcą" 

a 

Fundacją Nubia Wspierania Badań Archeologicznych w Krajach Europy Afryk i i Azji, 
Z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 48E, 84-240, woj. pomorskie 
NIP 588-207-17-59, REGON 192985739, KRS 0000 180080 

1 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Bartłomieja Malec 
I · · · d d b. A vA "}2 ~ 6'6i egnymuJącego się owo em oso 1stym nr ........... ........................... .. 

zwanym dalej: "Obdarowanym", 

zwanymi dalej Stronami. 

§ 1 

I. Przedmiotem darowizny są : składniki majątku szczegółowo ,opisane w protokole zdawczo

odbiorczym, będącym załącznikiem do umowy. 
2. Darczyńca oświadcza, i ż jest właścicielem ww. składn ików majątku będącego przedmiotem 

darowizny oraz że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych. 

§2 

Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę 349,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści 

dziewięć złotych). 

§3 

I. Darczyńca 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 w terminie ·?.;~'!'.t.~~-t:J i będzie potwierdzone 

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 P,rzedmiotu darowizny. 

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

§4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacj i umowy są: 
- po stronie Darczyńcy: Ewa Śtudzif1ska-Kleszcz 
- po stronie Obdarowanego: kurier z firmy kurierskiej 

§5 

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

Publicznej 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. 

' . 

Obdarowany 

Załaczn ik: 

I. protokół zdawczo-odbiorczy nr 2/2019/0115 
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TonJ11, . ~ !:. <:>.~ ...... 20 l 9 r. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY nr 2/2019/0115 
(kolejny numer/rok/kod jednostki) 

W dniu .. ~ !: .. <?t . ~<! ... przekazano na wniosek o darowiznę z dnia I O lipca 2019r. 

z 

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

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

Fundacji Nubia Wspierania Badań Archeologicznych \"/ Krajach Europy Afryki i Azji, z 

siedzibą w Redzie przy ul. Gda11skiej 48E, 84-240, woj. pomorskie, NIP 588 207 17 59 

SKŁADNIKI MAJĄTKU: 

Nazwa Nr inwentarzowy 
Data 

zakupu 

Notebook Fujitsu Amilo Pro 
2007-05-14 

V3505 0461-491/1289-T 

Notebook Sony Vaio SYT 
20 12-12-2 1 13 1 B 0461-491/ 161-W 

MIEJSCE I TERMIN ODBIORU: 

Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Toruniu 
ul. Św. Jakuba 20 
87-100 Toru11 

PRZEKAZUJĄCY 

, .• 1p. 1Jy1t!kto1a 
.<rai~ nformacii Skarbowej 

· · · · · · · ·,·; · ;·~;c1P •K1e§&!- · · · -- . - r.V"' . . 
Czytclnrc 11111~~ ~[1ęl)'l:'t.''G1~Xęm~l,o. podpis 

KrajoweJ 1nformaq1 Skarbow~J 
·. i<>ruiący Delegatura w Torun•u 

Informacja o 
Wartość 

Wartość 

stanie początkowa 

sprawny - brak 
dysku twardego 99,00 zł 4 362,00 z/ 

sprawny- brak 
dysku, twardego 250,00 zł 3 490,00 zł 

· "Z.-Z . o,;. 2.:J ,( 1 Dnia ... ... . .. . ....... . 

Czytelnie imi<y i nazwisko. stanowisko. podpis 

Ft:~'"·',. 
NIP: 5: 
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