Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu z dnia 22 lipca 2020 roku

Umowa sprzedaży nr………
Zawarta w dniu………………… w Chrzanowie
pomiędzy:
Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10,
32-500 Chrzanów NIP: 628-222-35-00 REGON: 121104444 reprezentowanym przez
Wojciech Talowskiego – Dyrektora POWDiR zwanym w dalszej części umowy –
Sprzedającym,
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………PESEL: ……………………………………………..
REGON: …………………………………
Dowód osobisty: seria……………..nr…………..
Wydany przez ………………………………………………………………………………
zwany w dalszej części Kupującym,
o następującej treści:
§1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: marka/model: Ford Transit 350 EL o
numerze rejestracyjnym KCH88MH stanowiącego własność Powiatowego Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów, rok
produkcji 2005, nr VIN: WF0LXXTTFL5P79638, nr karty pojazdu KP/AAA 6092006
§2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich
oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten
pojazd, ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3.
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu
kwotę………………….zł brutto (słownie: …………………………………………)
płatną przelewem na rachunek bankowy nr 45 8444 0008 0000 0083 3839 0001 w
terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
§4.
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty o
której mowa w §3, w siedzibie Sprzedającego.
2. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego
przedmiotem sprzedaży w protokole zdawczo – odbiorczym (załącznik nr 4)

3. Sprzedający wraz z pojazdem wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego
dokumenty dotyczące pojazdu, w tym kartę pojazdu oraz dowód rejestracyjny.
§5.
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu o
którym mowa w §1, i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.
§6.
Strony ustaliły, że wszystkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9.
Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie Sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Sprzedający oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

Sprzedający:
……………………………

Kupujący:
……...…………………….

