Projekt: „Stawiam na siebie!”

DEKLARACJA WEKSLOWA
Ja niżej podpisana/y.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Zamieszkała/y w ............................................................................................................................................
(adres)

Legitymująca/y się dowodem osobistym o serii i numerze...........................................................................
wydanym przez .............................................................................................................................................
nr PESEL .......................................................................................................................................................,
zwana/y dalej „Wystawcą weksla”
oświadczam co następuje:
I.

II.

Wystawca weksla składa do dyspozycji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin, KRS 0000103161
zwanego dalej Wierzycielem, weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu, wystawiony
w
celu ustanowienia zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy
nr
……..../……/2019/SNS/Ł o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
zawartej dnia ......................................................... w Łodzi w ramach projektu „Stawiam na
siebie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Zatrudnienie, Działanie VIII.3: Wsparcie
przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1: Wsparcie przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych.
W razie zwłoki w zapłacie należności ciążących na Wystawcy weksla z tytułu umowy
o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności w ramach projektu „Stawiam na
siebie!”, określonej w punkcie I (w szczególności w przypadku niewykonania przez
wystawcę weksla obowiązków wynikających z ww. umowy, w razie stwierdzenia
wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących
procedur lub pobrania dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości,
bądź gdy projekt ulegnie modyfikacji w sposób sprzeczny z umową), Wystawca weksla
upoważnia nieodwołalnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin jako Wierzyciela, do:
 wypełnienia w każdym czasie składanego weksla na kwotę odpowiadającą sumie
zadłużenia Wystawcy weksla z powyższego tytułu, łącznie do kwoty równej wysokości
przekazanych Wystawcy weksla środków pieniężnych, w wykonaniu umowy, opisanej
szczegółowo w pkt. I powyżej, powiększoną o kwotę należnych ustawowych odsetek
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oraz kwoty wynikające z kosztów związanych z dochodzeniem należności w przypadku
niewywiązania się przez Wystawcę weksla z zaciągniętych zobowiązań,
opatrzenia weksla miejscem i datą wystawienia,
opatrzenia weksla klauzulą „Bez protestu”,
opatrzenia weksla datą płatności według swego uznania, zawiadamiając Wystawcę
weksla listem poleconym pod niżej wskazanym adresem. List ten powinien być wysłany
przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.

Wystawca weksla zobowiązuje się do informowania Wierzyciela o każdorazowej zmianie
adresu zamieszkania z tym skutkiem, że pismo Wierzyciela skierowane według ostatnich znanych
Wierzycielowi danych i pod ostatnio znany adres będzie uważane za skutecznie doręczone z dniem
pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat
nieznany” lub podobną.
Wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z wypełnionego zgodnie
z niniejszą deklaracją weksla niezwłocznie po wezwaniu do zapłaty.
Weksel płatny będzie w Szczecinie.
Niniejsza deklaracja wekslowa jest bezwarunkowa i nieodwołalna, a wygasa jedynie w przypadku,
gdy warunki umowy zostaną dotrzymane w całości.
Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek Wystawcy weksla po ostatecznym
rozliczeniu umowy, a także - jeśli dotyczy - zwrocie niewykorzystanych środków.

........................................................
Data, miejsce

........................................................
Podpis Wystawcy weksla

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o.
Biuro Projektu: Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, p. 414, 90-437 Łódź
e-mail: lodz@inbit.pl
tel. 508 015 422

