
Załącznik nr2
do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora BP w Mońkach

z dnia 7 lutego 2018 r. 

U M O W A
użyczenia czytnika 

zawarta w dniu …………………….. 

pomiędzy: 

Biblioteką  Publiczną  w  Mońkach,  ul.Białostocka  25,  19-100  Mońki,  NIP  5461011895

reprezentowaną przez …………………………………..................................... bibliotekarza, zwaną dalej

„użyczającym”

a

Imię i nazwisko ………………….…………………………………………………………………………………

Nr karty bibliotecznej ……………………………………………………………………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego ……………………………………………………………………………………

PESEL ………………………………………………………………………………….......................................

Telefon ………………………………………………………..……………………………………………………

Email ………………………………….……………………………………………............................................

Adres ………………………………………………………….........................................................................

zwanym dalej „biorącym do używania” 

1. Umowa dotyczy: wypożyczenia czytnika e-booków PocketBook Touch Lux3
                         (pełna nazwa czytnika)

 + przewód USB , zwany dalej „czytnikiem” 

2. Oświadczenie biorącego do używania: 

a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wypożyczania czytników e-booków

i  książek  elektronicznych  w  Bibliotece  Publicznej  w  Mońkach,  akceptuję  jego  treść

i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

b) Oświadczam,  że w  przypadku  zagubienia,  kradzieży  lub  uszkodzenia  czytnika  e-booków,

i/lub akcesoriów przynależnych do czytnika (kabel USB), poniosę odpowiedzialność finansową

w kwocie określonej niniejszą umową.
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c) Oświadczam,  iż  zostałem/am  zapoznany/a  z  wysokościami  kwot  należnych  w  przypadku

zagubienia,  kradzieży  lub  uszkodzenia  czytnika  e-booków  PocketBook  Touch  Lux3  wraz

z akcesoriami, które wynoszą odpowiednio: 

 czytnik - 450 zł, 

 przewód USB - 10 zł.

 oprawa-40 zł

d) Oświadczam,  że  w  przypadku  przekroczenia  terminu  zwrotu  czytnika  zapłacę  Bibliotece

Publicznej w Mońkachkarę umowną w wysokości określonej Regulaminem. 

e) Oświadczam,  że  w  chwili  wypożyczenia  sprawdziłem/am  stan  techniczny  i  fizyczny

wypożyczanego urządzenia oraz prawidłowość funkcjonowania jego oprogramowania i:

 nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*, 

 stwierdzam w tym zakresie następujące usterki/braki:* 

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

f) Oświadczam, iż zwrócę czytnik e-booków  z taką samą zawartością pamięci jak w momencie

wypożyczenia z kompletem akcesoriów (kabel USB) oraz z naładowaną baterią.

3. Do  spraw  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  zapisy  Regulaminu

wypożyczania czytników e-booków i książek elektronicznych w Bibliotece Publicznej w Mońkach      i

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Data wypożyczenia …………………………………… Termin zwrotu …………………………………….

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po jej odczytaniu podpisana,

……………………………………….. ………………………………………….
            Podpis Użytkownika                                                                     Podpis  bibliotekarza

                 i pieczęć Biblioteki

Potwierdzam zwrot czytnika w stanie, jak w dniu wypożyczenia:

Data zwrotu ………………………………………….….. Prolongata*………………….…………………...….

……..…………………………………….
                  Podpis bibliotekarza

                 i pieczęć Biblioteki

*niepotrzebne skreślić 
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