
                                                                                 Złącznik nr 2 do pisemnego przetargu ofertowego
nr 3969/2022

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY   
 

NR …………………………….

Zawarta  w  dniu  ……………2022r  w  oparciu  o  przeprowadzony  pisemny  przetarg  ofertowy,
nieograniczony  dotyczący  sprzedaży  używanej  przyczepy  SANOK  D-47  6.0t  należącego  do
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Niemczy pomiędzy:

I. Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Niemczy
ul. Wrocławska 3a-3b, 58-230 Niemcza, NIP: 882-18-80-213, Regon: 891331681,

KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna  Numer KRS 0000013829, Kapitał Spółki  606.000 zł 
reprezentowanym przez:

1.  Elżbietę Szymańską – Prezes Zarządu
zwanym dalej „Sprzedającym”

a

II. …………………………………………………………………………..

legitymującym się dowodem osobistym: seria: ………nr…………..wydanym przez……………………
zamieszkałym w:……………………………………………………………………..
zwanym dalej „Kupującym”.

§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki…………………, model- ………………
o numerze rejestracyjnym ……………, numerze VIN ………………………….., rok produkcji……….

§ 2.
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd marki
 ……………., model - ……………………..

2. Sprzedający przekazuje dokumentację przedmiotu sprzedaży:

2.1…………………………………………..
2.2…………………………………………..



§ 3.
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę:
1.1. Cena przedmiotu umowy                                               -  ……………………zł
1.2. Na poczet zapłaty ceny sprzedaży zostaje zaliczone
       wadium w kwocie                                                          -  …………………....zł
1.3. Do zapłaty pozostaje kwota                                         -  ……………………zł

(słownie:………………………………………..),  płatna  przelewem  bankowym  na  konto  Banku
Spółdzielczego  w  Niemczy  nr  konta 15  9533  1056  2006  0015  9421  0001  w  terminie  do  dnia
……………….2022r. pod rygorem utraty wniesionego wadium.

§ 4.
1.  Wydanie  przedmiotu  sprzedaży  nastąpi  po  wpłynięciu  kwoty,  o  której  mowa  w  §  3  na  konto
Sprzedającego.
2.  Dzień  oraz  godzina  wydania  sprzętu  ustalona  zostanie  z  uwzględnieniem  godzin  pracy
Sprzedającego.
3. Sprzedający pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

§ 5.
1.  Kupujący  oświadcza,  że  dokonał  oględzin  stanu  technicznego  pojazdu  i  nie  wnosi  do  niego
zastrzeżeń.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do
nich żadnych zastrzeżeń.
3. Sprzedawany pojazd nie jest objęty gwarancją i rękojmią. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
za wady ukryte sprzętu.
4. Kupujący po dokonaniu zakupu w żadnym czasie nie może dokonywać zwrotu pojazdu z żądaniem
obniżenia  ceny  lub  zwrotu  wniesionej  zapłaty  za  przedmiot  umowy bądź  innych  roszczeń  wobec
Sprzedającego.

§ 6.
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia
opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.

§ 7.
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy, podpisanego przez obie strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8
1. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 1-egz dla „Kupującego”
a 2-egz dla „Sprzedającego”.

2. Umowa obowiązuje z dniem ……………………….
                  
                KUPUJĄCY                                                                                 SPRZEDAJĄCY

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


