UMOWA UŻYCZENIA LAPTOPA I OPROGRAMOWANIA
KOMPUTEROWEGO
NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO CYFROWA
SZKOŁA
zawarta w dniu ……………………… w ........................................... pomiędzy:
Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Miękini reprezentowaną przez:
Dyrektora Zespołu
Szkół …………………………………………………………………, zwaną
dalej „Szkołą”
a …………………………………………………………………………………
……………..
zamieszkałą/ym……………………………….......................................................
......................
legitymującą/ym się (podać dokument tożsamości)
.................................................................
PESEL
……………………………………………………………………………………
……
zwaną/ym dalej „biorącym”.
§1
1.

Biorący oświadcza/ją iż są rodzicami/opiekunami prawnymi:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

1

uczennicy/ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Miękini.
§2
1. Biorący oświadcza/ją , iż zapoznał/li się z postanowieniami Regulaminu
wypożyczania laptopów zakupionych w ramach programu „Cyfrowa
Szkoła” przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego z Zespole Szkół w
Miękini.
2. Na prośbę Biorącego, Szkoła oddaje w użyczenie laptop wraz z
oprogramowaniem, zwany dalej „sprzętem”, o następujących
parametrach:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
numerach seryjnych:
………………………………………………………………
i numerach ewidencyjnych;
……………………………………………………………
wraz z zasilaczem, myszka i torbą oryginalną firmy MODECOM do
bezpiecznego przenoszenia laptopa.
3. Łączna wartość wypożyczonego sprzętu wynosi ………………zł /
słownie:
………………………………………………………………………. .
§3

2

1.

Biorący oświadcza, iż wypożyczony sprzęt będzie wykorzystywany
zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie wymienionym w § 2
niniejszej umowy.

2.

Biorący oświadcza, iż posiada dostęp do Internetu.

3.

Sprzęt będzie zainstalowany w lokalu Biorącego pod adresem:

……………………………………………………………………………………

§4
1.

Szkoła zapewnia, że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny
i sprawny.

2.

Sprzęt posiada następujące uszkodzenia lub
braki:......................................................

............................................................................................................................
§5
Biorący zobowiązuje się do:
1) eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi;
2) zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
3) nieudostępniania sprzętu i oprogramowania osobom trzecim;

§6
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1. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, niewymienionych
w § 4 ust. 2 umowy i nieobjętych gwarancją, ponosi Biorący. Wszelkie
awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać Szkole.
2. Biorący pokrywa w całości koszt określony w § 2 ust. 3 wypożyczonego
sprzętu

jeśli

sprzęt

zostanie

zagubiony,

skradziony,

całkowicie

zniszczony.
§7
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od …………………….

do

…………………..
2. Każda ze stron może rozwiązać w trybie natychmiastowym.
3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Biorącego postanowień § 3 i 5
niniejszej umowy.
§7
1. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie
nie pogorszonym od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminie
przewidzianym w umowie.
2. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu Szkole przysługuje prawo obciążenia
Biorącego karą umowną w wysokości 27 zł za każdy dzień zwłoki.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9

4

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie
Sąd właściwy miejscowo dla Szkoły.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Oświadczam, iż posiadam dostęp do Internetu z sieci……………………..

Szkoła
....................................

Biorący do używania
................................................
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