Załącznik Nr 2
do Regulaminu przetargu

Wzór umowy kupna - sprzedaży
zawarta dnia
pomiędzy:

........................................................... 2017 roku w Dąbrowie Górniczej

Dziennym Domem „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
NIP 629-24-57-820 , REGON 241975858
reprezentowanym przez:
Panią Edytę Kapuścik – Dyrektora Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM
a
................................................................ zam. …...........................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria ….......... Nr …............... wydanym przez …............
….....................................................................................................................................................
zwanym dalej KUPUJĄCYM
§1
SPRZEDAJĄCY sprzedaje a KUPUJĄCY nabywa pojazd marki Peugeot Boxer, Nr rejestracyjny
SD 32080, nr identyfikacyjny (VIN) VF3ZBRMRB17582315, rok produkcji 2005, poj. silnika 2,2
diesel, stan licznika: 344424 km.
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie
toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Tytułem zapłaty ceny za pojazd i wyposażenie, o których mowa w § 1 Kupujący zapłaci
Sprzedającemu kwotę .................. zł (słownie złotych: ....................................................) brutto,
płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego FAKTURY VAT, przelewem na
konto Sprzedającego o Nr 07 1560 0013 2236 5568 5000 0005.
2. Zwłoka Kupującego w zapłacie za zakupiony przedmiot przekraczająca okres 7 dni upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej w wysokości
10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
ceny nabycia samochodu.
2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za
pojazd.
3. Miejscem wydania pojazdu będzie parking Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul.
Graniczna 21
4. Wydanie pojazdu i wyposażenia wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego.

5. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego
dokumenty dotyczące pojazdu w tym kartę pojazdu, dowód rejestracyjny.
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu i że z tego tytułu nie będzie
rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.
2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc
żadnych zastrzeżeń.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…..........................................
(Sprzedający)

…............................................
(Kupujący)

