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Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego 

 

 

zawarta w Skarżysku-Kamiennej w dniu ……………………… roku pomiędzy: 

 

Fundacją Eco Textil od Was dla Was z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, adres: 26-110 

Skarżysko-Kamienna, ul. Żurawia 1, KRS 0000410831, NIP: 663-186-79-64, REGON 

260587570 

 

reprezentowaną przez Monikę Lipnicką – Prezesa Zarządu 

 

zwaną w dalszej części umowy „Wypożyczalnią” lub „Operatorem” 

 

a 

 

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

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

działającym w imieniu własnym / w imieniu osoby niepełnosprawnej: 

 

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

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

zwaną w dalszej części porozumienia „Wypożyczającym”, 

 

Wypożyczalnia i Wypożyczający w dalszej części porozumienia będą również zwani każdy z 

osobna „Stroną”, łącznie zaś „Stronami”. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w postaci:  

………………………………. ……………………………. 

nr seryjny ………………………………………………….  

(dalej „Sprzęt”) 

2. Okres wypożyczenia: 

Od…………………………… 

Do…………………………… 

 

3. Niniejsza umowa zostały zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli Wypożyczalni oraz 

Wypożyczającego za pomocą platformy internetowej zamieszczonej na stronie 

https://ecotextil.pl/ w zakładce: „Wypożyczalnia”. 

 

4. Szczegóły umowy wypożyczenia Sprzętu o którym mowa w § 1 ust. 1 zawiera 

wypełniony przez Wypożyczającego za pomocą platformy internetowej o której mowa w 

§ 1 ust. 2 wniosek on-line (dalej „wniosek”) zaakceptowany przez Wypożyczalnię, który 

stanowi integralną cześć niniejszej umowy.  

 

5. Do niniejszej umowy mają zastosowanie zapisy Regulaminu Internetowej Wypożyczalni 

Sprzętu Rehabilitacyjnego (dalej „Regulamin”) zamieszczonego na platformie 

internetowej o której mowa w § 1 ust. 2. 

https://ecotextil.pl/
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6. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminu Internetowej Wypożyczalni 

Sprzętu Rehabilitacyjnego i akceptuje jego treść. 

§ 2 

 

1. Termin wypożyczenia Sprzętu została określony we wniosku i może zostać przedłużony 

na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

2. Sprzęt zostanie dostarczony do Wypożyczającego zgodnie z procedurą określoną w 

Regulaminie. 

 

3. Zasady korzystania ze sprzętu oraz jego zwrotu zostały określone w Regulaminie. 

 

4. Wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne. Wypożyczający ponosi koszty dostawy i zwrotu 

Sprzętu na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

5. W przypadku opóźnień w zwrocie oraz uszkodzeń nie wynikających z naturalnego 

użytkowania, Wypożyczalnia może naliczyć kary umowne , na zasadach określonych w 

regulaminie 

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 

 

 

 

 

 

   Wypożyczalnia:                                                                        Wypożyczający: 

 

 

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


