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UMOWA DAROWIZNY 

zawarta dnia )~:.~f .. ~1~tw . ~!.f!-:-.~~.'!. .::: .. t:,..t.~.~t!... .. ... pomiędzy : 

Krajową In formacji1 Skarbową z siedzibą w Bielsku-Biał~j przy ul. Teodora Sixta 17. 43-300 

Bielsko-Biała, NIP 547 21 69 306 
reprezemowaną przez: 
Dyrektora - Romana Kucharczyka 
zwaną dalej: "Darcz)1 i1cą" 

a 

Fund:1cj:-i Nubia Wspierania Badań Archeologicznych w Krajach Europy Afryki i Azji. 

Z siedzibą w Redzie przy ul. Gda11sk iej 48E. 84-240. woj. pomorskie 

NIP 588-207-17-59. REGON I 92985739. KRS 0000 I 80080 
rcprczcntowaną/f¼Yffi* przez Bartłom ieja Maria Malec 
legitymu_iącym/e-ą się dowodem osobistym nr AUA 329668 
zwanym dalej: "Obdarowanym". 
zwanymi dalej Stronami. 

§ 1 

I. Przedmiotem darowizny jest/są* : składniki majątku szczegółowo opisane w protokole 
zdawczo-odbiorczym. będącym załączn i kiem do urnowy. 

') Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu Ford Mondeo 1.8 MR 
o nr rejestracyjnym CT3 I 03P będącego przedmiotem darowizny oraz że przedmiot 

darowizny "volny jest od wad prawnych. 

§2 

Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę 5800,00 zł (słownie : pięć tysięcy 

złotych) . 

§3 

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

p,-Ledmiot darowizny. a Obdarowany oświadcza. iż darowiznę tą przyjmuje. 
2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w 1erminie 'l_~ ·.'-?.".·. ?!'.·.~.g i będzie potwierdzone 

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

stawtowych Obdarowanego. 
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4. Obdarowany oświadcza, ze zobowiązuje się do pokrycia kosztów zwi,1zanych z darowizną, 
w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. 

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

6. Obdarowany oświadcza. że wypowie aktua ln ie obowiązującą pol isę obowiązkowego 

ubezpieczenia odpov,'iedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla 
pojazdu będącego przedmiotem darowizny. w ciągu 7 dni od daty zawarcia urnowy 
darowizny. 

§4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są : 

- po stronie darczyńcy: Ewa Studzińska-Kleszcz 
- po stronie wykonawcy: Bartłomiej Maria Malec 

§ 5 

I. W sprawach nieuregulowanych n iniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywi lnego. 
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. 
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Darczy11ca 

r!IP: 588' j9, , 
84·2·-, 1, ul. 

Obdarowany 

Zalacznik: protokół zdawczo-odbiorczy nr 1/20 19/01 15 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY nr 1/20 19/0115 
(kolejny numer/rok/kod jednostki) 

· 'l t -' 8 .l:J'ff W dniu ..... ..... .. ........ . przekazano na wniosek o darowiznę z dnia 30 lipca 20 l 9r. 

z 

Krajowej Informac_ji Skarbowej z siedzibą v,1 Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 

-ł3-300 Bielsko-Biała, NIP 547 2 1 69 306 
do 

Fundacji Nubia Wspierania Bada11 Archeologicznych w Krnjach Europy Afryki i Azji, z 

s iedzi bą w Redzie p,-zy ul. Gda1\skiej 48E. 84-240. vvoj . pomorskie, NIP 588 207 l 7 59 

SKŁADNIKI MAJĄTKU: 

Nazwa skhulnika 
Nr Rok 

Lp. majątku/ marka, inwcntat-zowy produkcj i 
Opis s tanu techn icznego/ uwagi 

typ 

Numer rejestracyjny CT3 I 03P 
Seria i nr dowodu rej. DR/BAN 1353650 
Nr Wf'0WXXGBBW4C79746 

I 
Samochód f'ord 0461 -741/161-T 2004 

Nr polisy ubezpieczeniowej I 036119806 
Mondeo 1.8 MR Karta pojazdu KP/A/\A 4347088 

,;7 r fJ - Pojemność s.ilnika 1798,00 cm3 I 

Rodzaj paliwa etylina 95 
Przebieg 259903 km 

o waiiości początkowej: 75500,64 zł ; (s iedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 64/100 zł) 

Stan techniczny: 

Ogl<;dziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych (ekspertyz,1 nr 
9I2E062019 z dnia 06.06.20 19 r.) . ldentyfikacj i pojazdu dokonano z natury na podstawie 
ujawnionych numerów nadwozia, tabliczki ide1nyfikacyjnej potwierdzonej zapisami w 

dowodzie rcjcstrncyjnym. 
Pojazd w ostatn im półtora roku przejechał ok. 800km, osrntni raz użytkowany w styczniu 20 I 9r. 
Silnik z wyposażen iem - kompletny. brak możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na 
rozładowanie źródła wsilania (akumulatora). Zalecana weryfikacja w warunkach 
warsztatowych. 
Nadwozie: 
- okładzina zderzaka przedniego - nieznaczne przetarcia materiału lakierniczego. 

- błotnik przedni lewy - nieznaczne przetarcia materiału lakierniczego, 
- szyba czołowa - nieznaczne rozwarstwienie w części górnej lewej, 
- drzwi przednie lewe - nieznaczne przetarcia materiału lakierniczego oraz wgniot. widoczna warstwa 
spróchn icnia krawędzi ok icnnej, 
- drzwi tylne lewe - nicznnczne przetarc ia materiału lakiern iczego. widoczna warstwa 

spróchnienia krawędzi okiennej. 
- błotnik tylne lewy - niewielkie wgniecenie. nieznaczne przetarcia materiału lak ierniczego, 
- brak możliwości otwarcia pok1ywy tylnej (rozładowany akumulator), 
- okładzina zder7..aka tylnego - nieznaczne przetarcia i p9knięc ia materiału lakierniczego. 
niewielkie odkształcenia listwy górnej ozdobnej, uszkodzony lewy zewnętrzny czujnik cofania. 
- poszycia boku prawego - brak możliwości dokładnej weryfikacji . 



Wnętrze pojazdu: 
- ślady normalnego zużycia eksploatacyjnego, zabrudzenia roteli kierowcy i pasażera oraz 

składowych tapicerki podsufitówki, kierownica ze śladami intensywnej eksploatacj i. 

Zawieszen ie i układ kierowniczy - z zewnętrznych oględzin w możl iwym zakresie braków nie 

stwierdzono. brak możl iwości weryfikacj i stanu technicznego poszczególnych składowych, widoczna 

korozja na składowych zawieszenia. Zalecana weryfikacja w warunkach warszt:nowych i/ lub stacji 

diagnostycznej. Układ napędowy - z zewnętrznych oględzin w możl iwym zakresie do sprawdzenia 

braków nie stwierdzono, brak możliwości we,yfikacji stanu technicznego poszczególnych sk ładowych. 

Zalecana weryfikacja w warunkach warsztatowych i/lub stacji diagnostycznqj. 

Układ hamulcowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia 

braków nie stwierdzono, brak możliwośc i we,y fika~ji s tanu technicznego 

poszczególnych składowych . Zalecana weryfikncja w warunkach warsztatowych i/ lub 

sracji diagnostycznej. 

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU: 

I) książka serwisowa+ instrukcja obsługi - I kpi. 
2) dwa kp i oryginalnych kluczy 
3) kpi opon zimowych i kpi opon letnich + kpi fe lg stalowych wraz z kotpakami: 
4) gaśnica; 

5) trójkąt; 
G) kolo zapasowe: 
7) podnośnik 
8) !.: lucze do kół 

MIEJSCE l TERMIN ODBIORU: 

Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Toruniu 
ul. Św. Jakuba 20 
87- lOO Toru,1 

PRZEKAZUJĄCY PRZEJMUJĄCY 
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Clytl!lnic imit,: ', ,iuhl'isko. stanowisko. podpis 



Aneks nr I 

do Umowy darowizny z dnia 22.08.20 19 r. 

zawarty w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Bielsku-Białej pomiędzy: 

Krajową Informacją Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17, 

43-300 Bielsko-Biała, NIP 547 2 1 69 306 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora - Romana Kucharczyka 

Z\"1aną 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 I 92985739, KRS 0000180080 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Bartłomieja Malec 

legitymującego się dowodem osobistym nr AUA 329668 

zwanym dalej: "Obdarowanym", 

zwanymi dalej Stronami. 

Strony działając w porozumieniu postanawiają dokonać następujących zmian: 

§ 1 
1. § I ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu Ford Mondeo 1.8 MR 
o nr rejestracyjnym CT3 I 03P, nr VIN WF0WXXGBBW4C79746 będącego 

przedmiotem darowizny oraz że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych." 

§2 

I. Postanowienia Umowy, w zakres ie nieobjętym niniej szym Aneksem, nie ulegają zmianie. 

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 




