Załącznik Nr 2 - projekt umowy sprzedaży

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO – PROJEKT

Zawarta w Szczecinie w dniu ……..…….. 2018 roku pomiędzy stronami:
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin,
2. NIP: 851-11-65-284, reprezentowana przez:
Pana Bogusława Staszewskiego – Prezesa Izby
zwanego w dalszej części umowy Sprzedającym
a
2. ……………..………………………….. zam. ………………………………………………
Nr PESEL …………………NIP: ……………….. REGON ……………. KRS nr ………….
lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr …………………… legitymującego się
…………………………………. Nr i seria …………………………………………………..
wydanym przez ………………………………………...….. w dniu …………………….. roku
zwanym w dalszej części Kupującym.
§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie prawa własności używanego
samochodu osobowego marki

PEUGEOT 407, rok produkcji 2007, Nr nadwozia:

VF36DRHRH21658937, oznaczenie silnika DW10BTED4(RHR), o numerze rejestracyjnym:

ZS 7077K, nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAM 3893298 wydanego przez Prezydenta
Miasta Szczecin, data pierwszej rejestracji: 28.09.2007r., zwanego dalej pojazdem.
§ 2.
1. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność pojazdu, o którym mowa w
§ 1 za cenę brutto ……………… zł (słownie: ……………………………) ustaloną w
trybie przetargu publicznego, a Kupujący kupuje pojazd za wyżej wymienioną cenę.
2. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, powinna nastąpić ………….. 2018 r. do
godziny ……, na rachunek bankowy sprzedającego: NBP O/O Szczecin 68 1010
1599 0512 0413 9120 0000. Na poczet ceny zostało zaliczone wadium w

wysokości……. …………. wpłacone w dniu ……….. 2018 r. przez Kupującego.

§ 3. Sprzedający wyda pojazd Kupującemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
niezwłocznie po otrzymaniu całej zapłaty w kwocie równej cenie brutto, o której mowa w § 2
ust. 1. Jednocześnie z wydaniem pojazdu Sprzedający przekaże Kupującemu:
………………………………………………………………………………………………

§ 4. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność,
jest wolny od wad prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest
pojazd oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia.
§ 5. Sprzedający oświadcza, ze pojazd, który jest przedmiotem niniejszej umowy, jest koloru
czarnego, nie był używany do celów zarobkowych.
§ 6. Sprzedający oświadcza, że pojazd może mieć wady techniczne, które nie są mu znane, a
Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu oraz oświadcza, iż zrzeka się
wszelkich roszczeń wynikających ze stanu technicznego pojazdu.
§ 7. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego pełnej kwoty sprzedaży w terminie
określonym w § 2 ust. 2, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a wadium
w kwocie …………. zł, wpłacone przez Kupującego nie podlega zwrotowi.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 9. Ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.
§ 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

………………………………………….
podpis kupującego

……………………………………
podpis sprzedającego

