Załącznik nr 3 do Regulaminu Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego

UMOWA BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA
w ramach projektu
pt. „Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych” nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX „włączenie społeczne”
Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

zawarta w dniu .……………………………. (data) w .…………………………………………………… (miejscowość),
pomiędzy:
Liderem Projektu
Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii
z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 58 lok.15, 00-545 Warszawa,
NIP 7010424952 REGON 147233173
reprezentowanym przez
pana Jana Jóźwiaka – Kierownika Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Opiekuńczego
Oddział Główny Klonowiec 47a, 99-306 Łanięta, gmina Strzelce,
zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM, z jednej strony,
a
Panią/Panem....................................................................................................................................
zamieszkałą/ym

...........................................................................................................................

o numerze PESEL ………………………….……………………………………………………………………………………….……
legitymującym się dowodem osobistym nr……………………………………………………………………..…………..

zwanym dalej BIORĄCYM W UŻYCZENIE, z drugiej strony,
o następującej treści:
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§1
1.

Sprzęt rehabilitacyjno-opiekuńczy zwany dalej Sprzętem będący przedmiotem niniejszej
umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
projektu „Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych” nr RPLD.09.02.01-10-B001/21
realizowanego przez Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii w Partnerstwie z Powiatem
Kutnowskim/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie oraz Gminą Strzelce/Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelce, w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020., a Biorący w użyczenie nie posiada w stosunku do niego żadnych innych praw niż
wynikające z niniejszej Umowy.
§2

1.

Przedmiotem umowy jest nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego/opiekuńczego:
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i nr ewidencyjny sprzętu)

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

§3
Użyczający wypożycza określony w §2 sprzęt na okres od dnia ……………………………. do dnia
……………..…………………….
Okres wypożyczenia może zostać przedłużony na pisemny wniosek Biorącego w użyczenie,
złożony nie później niż na 7 dni przed upływem okresu, na który sprzęt rehabilitacyjny został
wypożyczony.
Przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego wymaga sporządzenia aneksu
do niniejszej umowy.
Wydanie wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu
niniejszej Umowy.
§4
Użyczający oświadcza, iż wydany sprzęt jest w dobrym stanie umożliwiającym wykorzystanie
go zgodnie z przeznaczeniem.
Użyczający pobiera kaucję zgodnie z Wykazem zwrotnej kaucji za wypożyczenie sprzętu,
którą ma obowiązek zwrócić Biorącemu w użyczenie po zwrocie Sprzętu.
Wydanie oraz zwrot Sprzętu ma miejsce w Klonowcu Starym 47a, 99-306 Łanięta, gdzie
mieści się Wypożyczalnia.
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§5
Biorący w użyczenie potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 2 jest kompletny,
zdatny do użytku i że nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Ponadto biorący do
używania został przeszkolony w zakresie użytkowania wynajmowanego sprzętu co stwierdza
własnoręcznym podpisem.
2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie
ustalonym w Umowie bezpłatnego użyczenia sprzętu w stanie nie gorszym (kompletnym, w
pełni sprawnym oraz wolnym od wad), niż wynikało by to z normalnego zużycia.
3. W przypadku ustania wskazań do korzystania ze Sprzętu, Biorący w użyczenie jest
zobowiązany do poinformowania Realizatora o tym fakcie i do niezwłocznego zwrotu
Sprzętu.
4. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu używanego sprzętu do Wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego do Oddziału Głównego w Klonowcu Starym 47a, 99306 Łanięta, gm. Strzelce we właściwym stanie higienicznym.
5. Biorący w użyczenie oświadcza, że sprzęt w dniu wypożyczenia jest w dobrym stanie
technicznym i będzie użytkowany pod wskazanym przez niego adresem w sposób zgodny z
jego przeznaczeniem.
6. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego Sprzętu w terminie 3 dni
od daty upływu terminu użyczenia. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, Sprzęt
należy zwrócić w kolejnym dniu roboczym.
7. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, Wypożyczalnia może odebrać Sprzęt.
W przypadku zaś niedokonania zwrotu Sprzętu i uniemożliwienia jego odbioru, a także po
bezskutecznym wezwaniu do jego wydania w oznaczonym terminie, Użyczający ma prawo
wystąpienia na drogę sądową.
8. W przypadku, gdy zwracany sprzęt został całkowicie zniszczony, bądź zaginął Biorący w
użyczenie zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej kwoty na rzecz Wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i opiekuńczego do Oddziału Głównego w Klonowcu Starym 47a, 99-306
Łanięta, gm. Strzelce, równej całkowitej cenie brutto wypożyczonego sprzętu w terminie 30
dni od otrzymania pisemnego wezwania. Cena oszacowana będzie na podstawie średniej
rynkowej ceny danego sprzętu w stanie technicznym z dnia przekazania sprzętu
Wypożyczającemu. W przypadku uszkodzenia/trwałego zabrudzenia przez Biorący w
użyczenie wypożyczonego sprzętu jest on zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie
Wypożyczalni, a następnie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy/renowacji
oszacowanych na podstawie faktury w terminie 30 dni od jej wystawienia.
9. Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, będące
następstwem normalnego użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem.
10. Biorący w użyczenie nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego sprzętu na
własną rękę.
11. Biorący w użyczenie nie będzie korzystał ze Sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniał
go osobom trzecim.
12. Z chwilą wydania sprzętu Biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność za jego
przypadkowe uszkodzenie, kradzież, zniszczenie lub braki sprzętowe.
1.
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13. Biorący w użyczenie zobowiązuje się dbać o wypożyczony Sprzęt ze szczególną troską,
ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
a. wypożyczony Sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
b. wypożyczony Sprzęt winien być zwrócony w stanie niepogorszonym,
c. zwrócony Sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wad
oczyszczony.

1.

2.

1.

2.
3.

1.

§6
W przypadku stwierdzenia wykorzystania wypożyczonego Sprzętu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz Regulaminem, Użyczający ma prawo żądania zwrotu w trybie
natychmiastowym oraz dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
Transport sprzętu odbywa się na koszt i transportem Wypożyczającego.
§7
Do niniejszej umowy mają zastosowanie zapisy Regulaminu Oddziału Głównego
Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego w Klonowcu Starym 47a, 99-306
Łanięta gm. Strzelce , z którymi Biorący do używania się zapoznał i akceptuje jego zapisy.
Biorący do używania zapoznał się również z zasadami przetwarzania danych osobowych
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

……………………………………………………………
(podpis użyczającego)

……………………………………………………………
(podpis biorącego do używania)
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