Załącznik nr 6 – Umowa nieodpłatnego zbycia sprzętu i materiałów – WZÓR

UMOWA NIEODPŁATNEGO ZBYCIA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW
zawarta w ..................................... w dniu ................................................
pomiędzy
............................................... z siedzibą w.................................. kod pocztowy ....................
NIP: ....................................

REGON ..........................................

reprezentowanym przez:
......................................................
zwanym dalej „Zbywającym”,
a
................................................... z siedzibą w .............................. kod pocztowy ..................
NIP: …………., REGON ……………………………………..
reprezentowanym przez:
zwaną dalej „Nabywającym”.
Strony uzgodniły, co następuje:
§1
Zbywający nieodpłatnie zbywa na rzecz Nabywającego sprzęt oraz materiały wykazane
w załączniku nr 1 do umowy – Zestawienie sprzętów i materiałów, które wykorzystywane
były przez Nabywającego podczas testowania pomysłu na swoją działalność gospodarczą
w Inkubatorze CouveusePL prowadzonego w ramach projektu „PI-PWP CouveusePL”, jak
również wszelkie prawa z tego wynikające, a Nabywający przyjmuje ww. sprzęt oraz nabywa
wynikające z niego prawa z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
§2
Obie strony umowy oświadczają, że przekazany sprzęt, o którym mowa w §1, jest sprawny.
§3
Nabywający potwierdza odbiór sprzętu wraz z oprzyrządowaniem oraz materiałów wykazanych w załączniku nr 1 do umowy.
§4
1. Przekazywany sprzęt i materiały wskazane w załączniku nr 1 do umowy stanowią wsparcie udzielane w oparciu o zasadę de minimis zgodnie z (podać podstawę prawną).
2. Zbywający w dniu podpisania niniejszej umowy zobowiązany jest wydać Nabywającemu
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z (podać podstawę prawną).
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3. Wartość udzielonego wsparcia wynosi: .................................................................... PLN
(słownie: .........................................), co stanowi równowartość ...................... EURO
wg kursu NBP z dnia podpisania umowy.
§5
1. Nabywający zobowiązuje się, że będzie używał przekazany sprzęt wraz z oprzyrządowaniem zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nabywający nie może zbyć za uzyskaniem korzyści finansowej sprzętu wymienionego
w załączniku nr 1 do umowy.
§6
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§9
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:
Załącznik 1: Zestawienie sprzętów i materiałów
Zbywający:

Nabywający:
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L.p.
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Sprzęt/materiał

Ilość

Wartość (zł)

