
zalqcznik do uchwaly Nr 	 baN-2(9'2°  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  8  ble vprI/0  

(WZOR PROTOKOLU) 

PROTOKOL PRZEKAZANIA MIENIA 

Podpisany w dniu 	  2020 r. w Pultusku pomiedzy: 

Powiatem Pultuskim, reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu w Pultusku, w skladzie: 

1 	  

2. 	  

Zwanym dalej Przekazujqcym 

a 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie., reprezentowanym przez: 

1) Made Moroze - Dyrektora 

zwanym dalej Przyjmujqcym. 

Strony ustalily, co nastepuje: 

Lp. Wyszezegolnienie 
Jednostka 

miary 
Iloie 

Nr 

seryjny 

Cena 

jednostkowa 

brutto zl 

WartoSe brutto 

A 

Pozostale srodki trwale (Konto 013) 

1. Laptop sztuka 37 

2. 
Oprogramowanie 

Microsoft Office 
sztuka 37 

Razem: 

VVycizialu Ro 
DY 

Prom ocji 

mgr Ann 	'wka 

§1. 

• 
Przedmiotem przekazania jest nastepujqcy sprzet 



oraz §rodki ochrony indywidualnej i §rodki dezynfekcyjne 

Lp. Wyszczegolnienie 
Jednostka 

miary 
Ilok 

Cena 

jednostkowa 

brutto 21 

Warto§C 

brutto it 

1.  
Jednorazowe maseczki ochronne 

na twarz 
sztuka 1 000 

2.  Rekawiczki lateksowe sztuka 5 000 

3.  
Plyny 

do dezynfekcj i rqk 1 litr 
sztuka 250 

Razem: 

§2.  

Strony potwierdzajq, 2e Przekazujqcy przekazuje a Przyjmujqcy przyjmuje w nieodplatne 

u2ytkowanie 37 szt. laptopow wraz z oprogramowaniem do 30.09.2025r. 

§3.  

1. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do wykorzystania zakupionego sprzetu, grodkow ochrony 

indywidualnej oraz §rodkow dezynfekcyjnych zgodnie z zalozeniami projektu „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej w okresie epidemii COVID-19", Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j na lata 2014-2020, Dzialanie 2.8 Rozwej uslug 

spolecznych §wiadczonych w grodowisku lokalnym, PI 9iv: Ulatwianie dostepu 

do przystepnych cenowo, trwalych oraz wysokiej jakoki uslug, w tym opieki zdrowotnej 

i uslug socjalnych §wiadczonych w interesie ogolnym. 

2. Obowi4zkiem 	Przyjmujqcego 	jest 	przekazanie 	sprzetu 	komputerowego 

z oprogramowaniem rodzinom zastepczym na okres nie dluzszy nit do 30 wrze§nia 2025r. 

oraz przekazanie §rodkow dezynfekcyjnych. 

3. Otrzymanego sprzetu nie rno2na wykorzystywae w celach komercyjnych. 

4. Przyjmujqcy zobowiqzany jest do niezwlocznego informowania o wszelkich 

dostrzezonych brakach i uchybieniach powierzonego mienia. 

5. Na kazde 24danie Przekazujqcego Przyjmujqcy zobowiqzany jest do potwierdzenia stanu 

przekazanego w uzytkowanie sprzetu. 

Dyor 
Wydziatu Ro 	u i Promoc,i 

mgr Anra Wakowka 



§4. 

1. Protokol sporzadzono w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym 

dla kazdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepis) prawa, 

w tym Kodeksu Cywilnego. 

3. Zmiany protokolu wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewatno§ci. 

PRZEKAZUJACY 	 PRZYJMUJAtCY • 

• 

Dy 
Wydzialu Ro 

mgr  

Promocji 

tiwka 
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