Załącznik nr 3 – projekt umowy

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 1/2018

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy
Powiatem Tomaszowskim ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. , NIP 773-23-21-115
reprezentowanym przez:
1.Małgorzatę Bugajską - Dyrektora
2.Annę Jędrychowicz – Główną Księgową
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jana Pawła II 37 , 97-200 Tomaszów Maz.
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym ,a
……………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Kupującym
§ 1.
Sprzedający sprzedaje , a Kupujący kupuje samochód osobowy :
FORD TRANSID 2,5D , nr rejestracyjny PTY 3702 , rok produkcji 1993 ,nr identyfikactyjny
WF0EXXGBVEPE23888 .
Sprzedający oświadcza, że samochód stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych i praw osób
trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest w/wym samochód oraz,
że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia.

1.

2.

§ 2.
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem przedmiotu zakupu i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do
jego stanu, jego własności, jego wszystkich parametrów ,a także wyglądu.
§ 3.
1.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy.
2.Kupujący oświadcza ,że :
a)

dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu,

b)

nabywa samochód w takim stanie technicznym , w jakim się on aktualnie znajduje i nie zgłasza
żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

3.Kupujący oświadcza ,że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego
i nie wnosi do nich zastrzeżeń .

§4
1.Sprzedający wraz z samochodem wyda Kupującemu następujące dotyczące go dokumenty:
1/………………………………………………………….
2/ …………………………………………………………
oraz kluczyki.
§5
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za samochód

cenę w wysokości:

…………………. zł netto plus …% podatku VAT
( słownie : …………………………………………………………………………………………….. ) ,
Tj. ……………………………zł. brutto .
( słownie: ……………………………………………………………………………………………….)
na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury po odliczeniu wpłaconego wadium.
2. Zapłata ceny przez Kupującego nastąpi na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Getin Bank
27 1560 0013 2000 1786 9000 0002 , w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy .
3. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedającego.
4. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek od czynności
cywilnoprawnych ponosi Kupujący.
§6
Kupujący odbierze samochód od Sprzedającego

niezwłocznie po dokonaniu

zapłaty za przedmiot umowy.

§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotowej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
§9
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
.
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