Załącznik nr 2
Do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Internet - świ@t w twoi domu”

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

UMOWA UCZESTNICTWA Nr ...................
zawarta w Toruniu dnia......................................................... 2013 roku pomiędzy:
Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały. Gen Sikorskiego 8,
NIP:
879-000-10-14,
REGON:
871118856
reprezentowaną
przez
……………………………………………………………………………… zwanym dalej Gminą,
a
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
legitymującym/-a się dowodem osobistym nr ............................................................ wydanym

przez

.......................................................................................................... , PESEL ......................................... ,
reprezentującym/-ą gospodarstwo domowe prowadzone pod adresem
ul…………………………………………………………………………/………………. w Toruniu,
zwanym/-ą dalej beneficjentem ostatecznym.

Przedmiot umowy
§1
Niniejsza umowa określa warunki uczestnictwa w projekcie pn.: „Internet - świ@t w twoim domu”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - E-inclusion Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwanego dalej projektem, a w szczególności zasady użyczenia
oraz użytkowania zestawu komputerowego oraz zestawu abonenckiego umożliwiającego dostęp do
Internetu - zwanych dalej przedmiotem użyczenia.

1.

2.

3.

§2
Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Gospodarstwa domowe
wyodrębnia się spośród osób zamieszkałych w mieszkaniach (bez obiektów zbiorowego
zakwaterowania). Wśród gospodarstw domowych wyróżniamy jednoosobowe i wieloosobowe
(2 i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne.
Przez WI należy rozumieć Wydział Informatyki Urzędu Miasta Torunia, który prowadzi obsługę
beneficjentów ostatecznych, a w szczególności: obsługę spraw formalnych, zgłoszeń
serwisowych i obsługę informatyczną.
Przez Partnera projektu należy rozumieć „JESTEM” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
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Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia z siedzibą w Toruniu przy
ul. Żółkiewskiego 37/41
§3
1. Gmina oddaje na okres obowiązywania umowy, do bezpłatnego używania beneficjentowi
ostatecznemu, zestaw komputerowy wraz z podstawowym oprogramowaniem, opisany
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy oraz nieodpłatnie udziela dostępu do Internetu.
2. Partner nieodpłatnie przeszkoli beneficjenta ostatecznego z zakresu obsługi sprzętu
komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.
3. Gmina oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia.
§4
1. Beneficjent ostateczny oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do projektu pn.: „Internet - świ@t
w twoim domu” i zna postanowienia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z jego
załącznikami:
1) formularz zgłoszenia uczestnictwa - załącznik nr 1a-c ,
2) Regulamin użytkowania zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zestawem
abonenckim - załącznik nr 3,
oraz je akceptuje.
2. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się:
1) w przypadku konieczności udostępnić lokal, w którym zamieszkuje, w celu wykonania prac
budowlanych niezbędnych do doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do odbioru Internetu;
wskaże miejsce instalacji zestawu komputerowego, gniazda oraz urządzenia do odbioru
Internetu i nie będzie rościł pretensji z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie
instalacji;
2) używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom,
zgodnie z niniejszą umową, regulaminem użytkowania i załącznikami do niego, oraz
warunkami gwarancji i opieki serwisowej użyczonego sprzętu i oprogramowania;
3) uczestniczyć w szkoleniach z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji
komputerowych i Internetu;
4) używać przedmiot użyczenia oraz łącze internetowe w sposób zgodny z prawem, w tym także
przestrzegać legalności oprogramowania;
5) utrzymywać przedmiot użyczenia w należytym stanie technicznym;
6) prawidłowo zabezpieczyć sprzęt przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
7) pokrywać szkody w pełnej wysokości wynikającej ze zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia
sprzętu, z przyczyn leżących po stronie beneficjenta ostatecznego lub innych wspólnie
zamieszkujących osób;
8) ponosić koszty eksploatacji (np. energia elektryczna) przedmiotu użyczenia;
9) wykorzystywać przedmiot użyczenia w miejscu instalacji tj. w miejscu zamieszkania
beneficjenta ostatecznego wskazanym w niniejszej umowie, przez okres obowiązywania
umowy;
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nie przekazywać przedmiotu użyczenia osobom trzecim;
współpracować ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;
do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet;
udostępniać przedmiot użyczenia na żądanie upoważnionych przedstawicieli Gminy w celu
jego serwisowania oraz przeprowadzenia kontroli, w tym kontroli związanych z realizacją
i rozliczeniem projektu oraz kontroli zawartości dysku twardego, w dni robocze w godzinach
od 8.00 do 18.00;
14) bezzwłocznie powiadomić Gminę - Wydział Informatyki Urzędu Miasta Torunia,
o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestniczenia w projekcie - tzw. sile
wyższej (np. zmianie miejsca zamieszkania, poprawie sytuacji materialnej, stopień
niepełnosprawności, zgon, inne).
3. Beneficjent ostateczny nie jest odpowiedzialny za zużycie sprzętu będące następstwem zwykłego
użytkowania.
4. Beneficjent ostateczny może wyznaczyć inną osobę ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa
domowego do uczestnictwa w szkoleniach, jeśli spełnia łącznie warunki:
1) uzyska zgodę Gminy;
2) złoży w WI pisemne oświadczenie o wyznaczeniu innej osoby do odbycia szkoleń,
a w przypadku, udziału w szkoleniach osoby niepełnoletniej, opiekun prawny zapewni opiekę
w drodze na szkolenie i w drodze powrotnej;
3) wyznaczona, do uczestnictwa w szkoleniach, osoba była wymieniona na wykazie innych osób
wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe w formularzu zgłoszenia uczestnictwa
w projekcie;
4) wyznaczona, do uczestnictwa w szkoleniach, osoba posiada:
a) ukończone 13 lat,
b) posiada stan zdrowia umożliwiający dotarcie do miejsca szkolenia i odbycia cyklu
szkoleń.
5. W przypadku niestawienia się na szkolenie innej osoby, o której mowa w ust. 4, beneficjent
ostateczny ponosi odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia zobowiązań określonych w ust. 2
pkt. 3.

10)
11)
12)
13)

1.

§5
Łączna wartość użyczonego zestawu komputerowego i oprogramowania na dzień podpisania
umowy wynosi:……………………………………………………………………………….

zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………...).

2.

Łączna wartość użyczonego zestawu abonenckiego na dzień podpisania umowy wynosi:
…………………………………………………………………………………………

zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………...).
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§6
1. Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu
komputerowego przez beneficjenta ostatecznego do dnia 31 maja 2020 roku.
2. Ze względów technicznych związanych z realizacją projektu, Internet do gospodarstwa
domowego może zostać dostarczony po terminie podpisania protokołu odbioru sprzętu
komputerowego, jednak nie później niż do dnia …………………………………… 2013 roku.
Fakt ten, w żaden sposób nie wpływa na ważność postanowień umowy.
3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 lub w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku
prawnego nawiązanego niniejszą umową, beneficjent ostateczny zobowiązuje się, bez wezwania,
zwrócić Gminie przedmiot użyczenia w terminie 7 dni, w stanie niepogorszonym ponad zużycie
wynikające z prawidłowej eksploatacji. Przedmiot użyczenia należy zwrócić do Wydziału
Informatyki Urzędu Miasta Torunia.
§7
1. Nieprzestrzeganie postanowień umowy przez beneficjenta ostatecznego, będzie skutkowało
rozwiązaniem umowy i obciążeniem beneficjenta ostatecznego kosztami poniesionymi przez
Gminę wynikającymi z nieprzestrzegania umowy.
2. Beneficjent ostateczny nie może zbyć przedmiotu użyczenia, pod rygorem odpowiedzialności
cywilnej i karnej ani oddać w użyczenie, najem, dzierżawę lub do używania osobom trzecim,
które nie zamieszkują w gospodarstwie domowym beneficjenta.
3. Beneficjent ostateczny wyraża zgodę na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę,
a wynikających z nieprzestrzegania postanowień umowy.
4. Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy zmianie
ulegnie miejsce zamieszkania beneficjenta ostatecznego i znajdzie się poza zasięgiem sieci
Internet podmiotu, który świadczy usługi w ramach umowy na świadczenie usługi dostarczania
Internetu w ramach projektu „Internet - świ@t w twoim domu”, a beneficjent ostateczny
oświadcza, iż z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń.
5. W przypadku gdy rozwiązanie umowy nastąpi z winy Beneficjenta ostatecznego, Gmina ma
prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 1% wartości przekazanego zestawu
komputerowego.
6. Gmina może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia lub rozwiązać umowę
w szczególności gdy:
1) beneficjent ostateczny używa przedmiotu użyczenia sprzecznie z właściwościami,
przeznaczeniem i postanowieniami umowy;
2) beneficjent ostateczny przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania;
3) beneficjent ostateczny zmieni miejsce zamieszkania i lokalizację (adres) przedmiotu użyczenia
bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody ze strony Gminy;
4) zmienią się okoliczności mające wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie;
5) beneficjent ostateczny uniemożliwi przeprowadzenie kontroli;
6) beneficjent ostateczny nie będzie uczestniczył w szkoleniach lub jeśli beneficjent ostateczny
wskazał inną osobę ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego do uczestnictwa
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w szkoleniach, która także nie będzie uczestniczyć w szkoleniach;
7) wystąpią inne sytuacje, a w szczególności gdy beneficjent ostateczny rażąco narusza przepisy
prawa, postanowienia regulaminu wraz załącznikami lub umowy.
7. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu. Gminie przysługuje prawo obciążenia Beneficjenta
ostatecznego karą umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.
8. Beneficjent ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualną utratę lub zniszczenie
sprzętu z jego winy. W razie zniszczenia lub zaginięcia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą tj. zwrot 100% wartości sprzętu i tym samym zostaje
wykluczony z udziału Projektu.
§8
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo Sąd dla miasta Toruń.
§9
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Gminy Miasta
Toruń i jednym dla beneficjenta ostatecznego.

Beneficjent Ostateczny:

Gmina Miasta Toruń :
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