UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w …………………..…w dniu ................................. pomiędzy:
Bankiem Żywności w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22 organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego
(OPP), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000143611,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………
2. ……………………………..
zwaną dalej Bankiem Żywności, a
................................................... z siedzibą w ...........................................
......................................................... reprezentowanym przez:
1 ……………………………………………………………....
2 ……………………………………………………………….
zwanym dalej Darczyńcą.

§ 1. Oświadczenia wstępne
1. Strony umowy oświadczają, że deklarują chęć współpracy w zakresie
bezpłatnego przekazywania żywności celem ograniczania skali marnowania
żywności i wspierania osób potrzebujących.
2. Bank Żywności oświadcza, że zgodnie ze statutem i spełnianą misją działa w
zakresie bezpłatnego pozyskiwania żywności dla organizacji i instytucji
społecznych, przekazując nieodpłatnie na ich rzecz artykuły spożywcze.
3. Bank Żywności oświadcza, że nie jest organizacją, która działa w celu
osiągnięcia zysków finansowych
i nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
§ 2. Zobowiązania stron
1. Darczyńca przekazuje Bankowi Żywności artykuły spożywcze będące
własnością Darczyńcy w ilości i o wartości określonej przez Strony, zwane
dalej Przedmiotem Darowizny.
2. Przekazanie
Przedmiotu
Darowizny
będzie
następowało
partiami
(codziennie/tygodniowo/po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym).
3. Dokument określający specyfikę asortymentową tych artykułów, a także ich
wartość, Darczyńca przekazuje łącznie z wydaniem każdej partii będącej
przedmiotem darowizny.
Darczyńca przekazuje żywność na podstawie dokumentu wydania
(faktura/dowód WZ)

4. Osoby uprawnione do przyjmowania Przedmiotu Darowizny przez Bank
Żywności wskazane są w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana tego
załącznika nie stanowi zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak
poinformowania drugiej Strony.
5. Bank Żywności oświadcza, że przyjmuje darowiznę, o której mowa w § 1 i
zobowiązuje się do przeznaczenia jej wyłącznie na cele działalności
charytatywnej prowadzonej przez Bank Żywności, określone w art. 4 ustawy z
dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. 2003r. Nr 96 poz. 873) oraz w Statucie Banku Żywności.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że osobą kontaktową z ramienia Darczyńcy jest
…………...……………….……., ze strony Banku Żywności - ………………………………………
(tel. 12-257-00-05, 793-432-471).
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia
przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
4. Umowa jest ważna od daty podpisania jej przez obie strony.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień zawartej umowy mogą nastąpić
za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

w imieniu
Darczyńcy

w imieniu
Banku Żywności

Załącznik nr 1
Lista osób ze strony Banku Żywności uprawnionych do odbioru
darowizny.

