
Załącznik nr 2

UMOWA SPRZEDAŻY 

zawarta  w dniu  .............................  2019  r.  pomiędzy:  Gminą  Rzekuń w ramach której  działa

Zakład Obsługi Gminny w Rzekuniu, z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany

przez  Danutę  Orzołek  –  Dyrektora  ZOG,  przy  kontrasygnacie  Anny  Olszewskiej  –  Głównej

Księgowej - zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM, 

a

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej KUPUJĄCYM.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………………………………………………………………..

§ 2.
1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność i  wydaje mu ……………….. określony

w § 1. za kwotę  ............................. słownie złotych .............……………………………........
2. Kupujący dokona przelewu kwoty w wysokości ……………………………………………….,

słownie:  ………………………...……………………………...………………………………...
na konto Sprzedającego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Nr: 32 8923 0008 0124
2414 2012 0003  w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.

3. Sprzedający na zbywany pojazd/sprzęt* wystawi fakturę VAT.

 § 3.
Pojazd/sprzęt* zostanie wydany Kupującemu po dokonaniu w/w wpłaty i  uznaniu dokonanego
przelewu   na  koncie  Sprzedającego,  na  podstawie  protokółu  przekazania  w  terminie
nie późniejszym niż 7 dni od dnia wpływu należności za pojazd.

 § 4.
Sprzedający oświadcza, że  pojazd/sprzęt* będący przedmiotem umowy stanowi jego własność,
jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest  pojazd/sprzęt*, oraz że nie stanowi on przedmiotu żadnego zabezpieczenia.  
                                                                                                            

 § 5.
Kupujący potwierdza odbiór kompletu kluczyków do pojazdu, oryginału dowodu rejestracyjnego
seria …………………….**



§ 6.
Pojazd, który jest przedmiotem umowy ma przebieg ………... km  jest koloru biało-niebieskiego,
nie był używany  do  celów zarobkowych,  był  wykorzystywany  w  dowozach  dzieci  i  młodzieży
do placówek oświatowych, nie ma ważnego przeglądu technicznego.**

                                                                                                          
§ 7.

Kupujący  oświadcza,  że  zapoznał  się  ze  stanem  technicznym  pojazdu/sprzętu*,  który
jest mu znany  i nie będzie  z  tego  tytułu  występował  z  żadnymi  roszczeniami  wobec
Sprzedającego.

§ 8.
1. Strony ustaliły,  że wszelkiego rodzaju koszty transakcji  wynikające z realizacji  ustaleń

niniejszej  umowy  w  tym  koszty  opłaty  skarbowej,  koszty  przerejestrowania  pojazdu
(podatek od czynności cywilnoprawnych) ponosi Kupujący. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron. 

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

* niepotrzebne skreślić
** zapisy obowiązujące tylko w przypadku zakupu autobusu


