Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego
Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy
„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie

REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

I. Postanowienia ogólne
§1
Zastosowane w regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:
1. Wypożyczający/Centrum- Gminno - Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja

– Miłość” w Odolanowie;

2. Biorący w używanie- osoba korzystająca ze sprzętu będącego własnością Centrum;
3. Sprzęt- sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze;

§2
1. Wypożyczanie sprzętu jest statutową działalnością Centrum.
2. Sprzęt jest wypożyczany osobom pełnoletnim okazującym się dokumentem
tożsamości, w którym zawarty jest numer PESEL na podstawie zawartej umowy.
3. Wykaz sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia określa załącznik nr 1 niniejszego

regulaminu.
II. Zasady wypożyczania sprzętu
§3
1. Wypożyczenia sprzętu można dokonywać w poniedziałek i czwartek w godzinach

od 16:00 do 19:00 na pisemny wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
2. Sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczony sprzęt nie
może być oddany do używania osobie trzeciej.
3. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia zawarta pomiędzy

Wypożyczającym a Biorącym w używanie, która określa szczegółowy zakres
zobowiązań każdej ze stron w brzmieniu załącznika nr 3 niniejszego regulaminu.
4. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony oznaczony w umowie i nie może
przekroczyć 6 miesięcy.
5. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu,
Biorący w używanie zawiadamia Wypożyczającego w terminie 7 dni przed upływem
terminu, w którym upływa okres wypożyczenia. Warunkiem dalszego korzystania
z wypożyczonego sprzętu jest zawarcie aneksu do umowy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centrum może nieodpłatnie dostarczyć
bądź odebrać wypożyczony sprzęt do/z miejsca zamieszkania Biorącego w Używanie.
III. Opłaty za wypożyczenie sprzętu
§4
1. Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4

regulaminu.

2. Zapłata za wypożyczony sprzęt następować będzie w okresach miesięcznych
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego za miesiąc poprzedni na rachunek
bankowy lub w kasie Centrum przy ul. Raszkowskiej 36 w Odolanowie w godzinach
pracy Centrum tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
3. W przypadku wypożyczenia sprzętu na okres krótszy aniżeli 30 dni, Biorący
w używanie zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość wypożyczenia za
30 dni.
IV. Zasady odpowiedzialności Biorącego w używanie za wypożyczony sprzęt
§5
1. Biorący w używanie ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
2. Biorący w używanie nie może oddawać sprzętu w najem lub używanie osobom
trzecim.
3. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy Biorącego
w używanie koszty jego naprawy pokrywa Biorący w używanie.
4. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Biorący w używanie zobowiązany jest on do zakupu tego
sprzętu, a w przypadku gdyby nie było to możliwe do zwrotu równowartości tego
sprzętu.
5. W przypadku drobnej awarii Sprzętu, Biorący w używanie jest zobowiązany
do zgłoszenia do naprawy Wypożyczającemu, który w terminie 7 dni dokona naprawy
Sprzętu.
6. Nie respektowanie przez Biorącego w używanie niniejszego regulaminu stanowi
podstawę do rozwiązania umowy wypożyczenia i do odebrania wypożyczonego
sprzętu.
V. Postanowienia końcowe
§6
1. Centrum ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić
i przetwarzać dane osobowe Biorących w używanie, którzy wyrażają na to
pisemną zgodę.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje podejmuje
Dyrektor Centrum.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wykaz sprzętu przeznaczonego do wypożyczenia;
2. Wniosek o wypożyczenie sprzętu;
3. Umowa wypożyczenia sprzętu;
4. Cennik

Załącznik nr 1 regulaminu
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych

WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO WYPOŻYCZENIA
Lp.

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych

Ilość ( w sztukach)

1.

Łóżko elektryczne

35

2.

Materac p/o JEŻ, piankowy, szpitalny

47

3.

Materac p/o zmiennociśnieniowy

1

4.

Wózek inwalidzki

33

5.

Wózek toaleta

14

6.

Rower magnetyczny

14

7.

Kula łokciowa

11

8.

Kula pachowa

5

9.

Drabinka rehabilitacyjna

15

10. Chodzik 4 – kołowy

23

11. Chodzik 3 – kołowy

7

12. Balkonik

10

13. Czwórnóg

2

14. Krzesło prysznicowe

6

15. Siedzenie wannowe

4

16. Krążek p/o

5

17. Poduszka anatomiczna

3

18. Podwyższenie sedesu

7

19. Pionizator

1

20. Podnośnik pneumatyczny

2

21. Stolik pomocniczy

2

22. Stojak do kroplówek

1

Załącznik nr 2 regulaminu
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych

Nr sprawy ......................

Odolanów, dnia........….....………..roku

WNIOSEK
o wypożyczenie sprzętu
1. Dane osoby ubiegającej się o wypożyczenie sprzętu
Imię i nazwisko

PESEL .............................................................

.........................................................................

Nr dow. osob. ..................................................
wydany przez ..................................................
..........................................................................

Adres zamieszkania
......................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................................................................
Rodzaj sprzętu:

Planowany okres wypożyczenia sprzętu

1/......................................................................
2/......................................................................

..........................................................................

3/......................................................................
4/......................................................................
5/ ….................................................................
Konieczność dowiezienia sprzętu (krótkie
uzasadnienie)

TAK*
NIE

*właściwe zaznaczyć
.......................................................................
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wypożyczania sprzętu przez
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

Załącznik nr 3 regulaminu
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych

UMOWA WYPOŻYCZENIA Nr ........./.............
zawarta w dniu ............................................ w Odolanowie, pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów
z siedzibą w Odolanowie (adres siedziby: ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów, Wielkopolska)
posiadającym numer NIP: 622-27-31-888
w imieniu, którego działa:
Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” z siedzibą w Odolanowie (adres
siedziby: ul. Raszkowska 36, 63-430 Odolanów, Wielkopolska)

zwanym dalej Wypożyczającym,
a
Panią/Panem .............................................................................................................................................
PESEL…………………………………………………………………………………………………….
legitymującym się dowodem tożsamości seria ............... nr ...................................................................
zamieszkałą/łym w …...............................................................................................................................
zwaną/ym dalej Biorącym w używanie, o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu.
2. Biorący w używanie na mocy niniejszej umowy wypożycza następujący sprzęt:
Lp.

Nazwa sprzętu

Numer ewidencyjny sprzętu

1.

2.

3.

4.

5.

Razem kwota brutto do zapłaty za dobę:

Kwota brutto

§2

1. Biorący w używanie ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
2. Biorący w używanie nie może oddawać sprzętu w najem lub używanie osobom
trzecim.
3. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy Biorącego
w używanie koszty jego naprawy pokrywa Biorący w używanie.
4. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Biorący w używanie zobowiązany jest on do zakupu tego
sprzętu, a w przypadku gdyby, to nie było możliwe zwrotu równowartości tego
sprzętu.
5. W przypadku drobnej awarii Sprzętu, Biorący w używanie jest zobowiązany
do zgłoszenia do naprawy Wypożyczającemu, który w terminie 7 dni dokona naprawy
Sprzętu.
6. Nie respektowanie przez Biorącego w używanie regulaminu wypożyczania sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz zapisów niniejszej umowy
stanowi podstawę do rozwiązania umowy wypożyczenia i do odebrania
wypożyczonego sprzętu.
§3

1. Biorący w używanie zwróci sprzęt Wypożyczającemu w stanie niepogorszonym
z uwzględnieniem zużycia sprzętu następstwem jego prawidłowego używania.
2. Zwrot sprzętu nastąpi po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
i godziny zwrotu.
3. Warunkiem zwrotu wypożyczonego sprzętu jest okazanie Wypożyczającemu dowodu
uregulowania wszelkich płatności związanych z wypożyczeniem sprzętu.
§4

1. Biorący w używanie jest zobowiązany do regulowania bieżących należności
za wypożyczenie w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po upływie rozliczanego
miesiąca.
2. Zapłata należności za wypożyczenie sprzętu, będzie przekazywana przez Biorącego
w używanie na rachunek bankowy nr 64 8409 0001 0100 0299 2000 0001 Gminno
– Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
lub w kasie Centrum przy ul. Raszkowskiej 36 w Odolanowie w godzinach pracy
Centrum tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
3. Przekroczenie wskazanego w ust. 1 terminu płatności za wypożyczony sprzęt
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku wypożyczenia sprzętu na okres krótszy aniżeli 30 dni, Biorący
w używanie zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość wypożyczenia za
30 dni.

§5

1. Umowa została zawarta na czas określony od ..................................
do ................................... .
2. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu,
Biorący w używanie zawiadamia Wypożyczającego w terminie 7 dni przed upływem
terminu, w którym upływa okres wypożyczenia.
§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Wypożyczający

Biorący w używanie

Załącznik nr 4 regulaminu
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych

CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU
Lp.

Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych

Cena brutto z 23 % VAT
koszt wypożyczenia za
jedną dobę dla
mieszkańców Gminy
i Miasta Odolanów
3,00

Cena brutto z 23 % VAT
koszt wypożyczenia za
jedną dobę dla osób
spoza Gminy
i Miasta Odolanów
3,50

1.

Łóżko elektryczne

2.

Materac p/o JEŻ, piankowy, szpitalny

1,00

1,50

3.

Materac p/o zmiennociśnieniowy

1,00

1,00

4.

Wózek inwalidzki

1,00

1,00

5.

Wózek toaleta

1,00

1,00

6.

Rower magnetyczny

1,00

1,00

7.

Kula łokciowa

0,50

0,50

8.

Kula pachowa

0,50

0,50

9.

Drabinka rehabilitacyjna

0,50

0,50

10.

Chodzik 4 – kołowy

1,00

1,00

11.

Chodzik 3 – kołowy

1,00

1,00

12.

Balkonik

1,00

1,00

13.

Czwórnóg

0,50

0,50

14.

Krzesło prysznicowe

1,00

1,00

15.

Siedzenie wannowe

1,00

1,00

16.

Krążek p/o

1,00

1,00

17.

Poduszka anatomiczna

1,00

1,00

18.

Podwyższenie sedesu

1,00

1,00

19.

Pionizator

1,00

1,00

20.

Podnośnik pneumatyczny

1,00

1,00

21.

Stolik pomocniczy

1,00

1,00

22.

Stojak do kroplówek

1,00

1,00

