Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z pomieszczeń biurowych
Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu

Porozumienie nr……….
zawarte w dniu…………
pomiędzy:
Miastem Opole, z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, zwanym dalej „Użyczający”, reprezentowanym
przez:
1. Przemysława Zycha – Zastępcę Prezydenta Miasta Opola, upoważnionego przez Prezydenta Miasta
Opola,
2. Grzegorza Marcjasza – Sekretarza Miasta Opola, upoważnionego przez Prezydenta Miasta Opola,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Biorący”
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest udostępnienie adresu Centrum na:
□ siedzibę organizacji
□ adres korespondencyjny
2. Powiadomienia o korespondencji będą przekazywane w następujący sposób:
□ e-mail…………………………..
□ telefon………………………….
□ sms……………………………..

1.
2.
3.
4.

§2
Porozumienie zostaje zawarte na okres, od dnia podpisania na nie dłużej niż 6 miesięcy
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Porozumienie wygasa i milcząco nie może być
przedłużone na kolejny okres.
Strony mają prawo do wcześniejszego rozwiązania Porozumienia z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, okres ten jest liczony od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
Rozwiązanie lub wypowiedzenie porozumienia wymaga powiadomienia na piśmie.

§3
1. Biorący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użyczającego o zmianach w składzie
organów reprezentujących organizację oraz do uaktualnienia danych kontaktowych.
2. Aktualizacji dokonuje się na formularzu aktualizującym dostępnym na stronie www.opole.pl lub
bezpośrednio w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ul. Damrota 1. Dokument stanowi
integralną część niniejszego Porozumienia.
3. Brak Aktualizacji danych przez Biorącego może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem
niniejszego Porozumienia.
§4
Zleceniobiorca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z Regulaminem korzystania z pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych oraz
użyczania adresu Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu i zobowiązuje się go przestrzegać,
2) Przedstawione powyżej informacje i dane osobowe są prawdziwe oraz odpowiadają stanowi
faktycznemu,

Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z pomieszczeń biurowych
Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu

3) Wszelkie informacje są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody
Miasta Opola.
§5
Użyczający może wezwać Biorącego do przedłożenia dodatkowej dokumentacji związanej
z działalnością Zleceniobiorcy.
§6
1. Do Porozumienia załącza się, następujące dokumenty, dostarczone przez Biorącego:
1) Statut,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
3) Zapotrzebowanie na korzystanie z zasobów Centrum Dialogu Obywatelskiego (opcjonalnie),
4) Pełnomocnictwa osób,
5) Uchwała dot. zmiany reprezentacji i/lub zmiany składu organu reprezentacji.
§7
1. Zmiany warunków niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. W ramach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. zm)
3. W przypadku sporów wynikających z treści niniejszego Porozumienia Strony poddają je pod
rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na miejsce siedziby Zleceniodawcy.

