Umowa darowizny
zawarta w dniu

roku w

, pomiędzy:

1.

zwanym dalej „Darczyńcą”
a
2. Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio z siedzibą w Pucku przy ulicy Dziedzictwa
Jana Pawła II 12, 84-100 Puck, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231110,
REGON 220031645, NIP 5871588677 zwanym dalej „Obdarowanym”.
Osoby upoważnione do łącznej reprezentacji – Zarząd w składzie:
Anna Jochim-Labuda (Dyrektor Hospicjum), Małgorzata Regosz-Kaczkowska
(Dyrektor ds. Rozwoju), Alicja Makowska (Dyrektor Operacyjny)
reprezentowanym w niniejszej umowie przez dwie osoby z wyżej
wymienionych.
nazywanych łącznie „Stronami”
§1
Darczyńca oświadcza, iż przekazuje Obdarowanemu przedmiot darowizny
szczegółowo opisany w § 4 poniżej, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tą
przyjmuje.
§2
Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem przedmiotów będących
przedmiotem darowizny oraz, że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.
§3
Przedmiot darowizny zostanie przekazany do dnia
w siedzibie
Obdarowanego, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania przedmiotu
darowizny.
§4
Przedmiot darowizny stanowią następujące przedmioty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
§5
Strony określają wartość darowizny na kwotę
zł
słownie (
).
§6
Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu darowizny ze strony
Obdarowanego jest każdy z członków zarządu Hospicjum.
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

(Darczyńca)

(Obdarowany)

Protokół przekazania
na podstawie umowy darowizny z dnia

zawartej pomiędzy:

1.
zwanym dalej „Darczyńcą”
a
2. Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio z siedzibą w Pucku przy ulicy Dziedzictwa
Jana Pawła II 12, 84-100 Puck, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231110,
REGON 220031645, NIP 5871588677 zwanym dalej „Obdarowanym”.
Osoby upoważnione do łącznej reprezentacji – Zarząd w składzie:
Anna Jochim-Labuda (Dyrektor Hospicjum), Małgorzata Regosz-Kaczkowska
(Dyrektor ds. Rozwoju), Alicja Makowska (Dyrektor Operacyjny)
reprezentowanym w niniejszym protokole przez jedną osobę z wyżej
wymienionych.
Obdarowany
niniejszym
oświadcza
i
potwierdza,
że
otrzymał i przyjął Przedmiot darowizny, o którym mowa w § 4 Umowy.
Podpis Obdarowanego:

w

dniu

