
Strona 1 z 2 

Załącznik nr 2 

do konkursu ofert na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Fabia 

 

Umowa sprzedaży /wzór/ 

nr AO.RO.272….2015 Nr CRU ................./2015 

 

Zawarta w dniu .............................  2015 r. w Wiązownie pomiędzy: 

Gmina Wiązowna z siedzibą w Wiązownie 05-462, ul. Lubelska 59, NIP: 532-000-02-34, 

 reprezentowaną przez: 

Annę Rosłaniec  – Sekretarz Gminy działająca z upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna,  

zwaną dalej Sprzedającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowaną przez:    

……………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej Kupującym. 

 

Stosownie do wyniku konkursu ofert i złożonej najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu 

osobowego Skody Fabia strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód osobowy marki Skoda Fabia 1.4 

Clasicc, nr nadwozia TMBPH16Y333705839, rok produkcji 2002, przebieg 168659 km, 

dowód rejestracyjny seria DR/BAK 1757422. 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w punkcie powyższym, stanowi 

własność Gminy Wiązowna, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie 

ani nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. 

§ 2 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy kwotę ………..zł brutto (słownie: …………………………………..). 

2. Kwota określona w powyższym punkcie jest płatna w całości w terminie do 7 dni od 

podpisania przedmiotowej umowy na konto Urzędu Gminy Wiązowna o nr  54 8001 0005 

2003 0020 0592 0005. 

3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami nastąpi protokolarnie 

niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i po uiszczeniu całej ceny sprzedaży. 

4. Wydanie, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w Wiązownie ul. Lubelska 59. Wszelkie 

koszty związane z odbiorem przedmiotu umowy ponosi Kupujący. 

§ 3 

Kupujący oświadcza, że samochód określony w § 1 ust. 1 umowy widział i nie wnosi 

jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego właściwości, 

jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu. 
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§ 4 

Wszelkie czynności związane z rejestracją samochodu i zawarcia ubezpieczenia 

obowiązkowego OC zostaną podjęte przez Kupującego w przeciągu 30 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

§ 5 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego, w tym 

wszelkie należności publicznoprawne (ewentualnie należny podatek od czynności 

cywilnoprawnych). 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 7 

W razie sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego, dwa 

dla Sprzedającego. 

 

 

           SPRZEDAJĄCY                                                                  KUPUJĄCY 

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

      

 

 


