
1 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 

 

UMOWA NR …………….. 

 

Zawarta w dniu …………………. roku we Wrześni, pomiędzy Powiatem Wrzesińskim – Zespołem 

Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z siedziba we Wrześni ul. Batorego 8, reprezentowanym przez: 

Ewę Kaczmarek – Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, 

zwaną dalej Sprzedającym 

a 

1. Wypełnia przedsiębiorca 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
(nazwa, adres oraz nr KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)  

Posiadającym NIP  ................................................................................................................................  

REGON  ...............................................................................................................................................  

Reprezentowanym przez: 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Zwany dalej Kupującym, 

2. Wypełnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej  

Panią (-em) ……………….………………………………. legitymującym się dowodem osobistym 

seria …………. numer ………………………… wydanym przez  …………………………………….. 

………………………………………………………… zamieszkałą (-ym): 

……………………...…… ul. …………………………………………zwaną (-ym) dalej Kupującym, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu 

służbowego Mercedes Benz – Sprinter 518 CDI zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

Marka/model/typ: Mercedes Benz – Sprinter 518 CDI 

Nr identyfikacyjny (VIN): WDB9066571S332413 

Nr rejestracyjny: PWR EF10 

Nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAL 2166798 

Na karty pojazdu: AAB1545042 
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§ 2. Sprzedający oświadcza, ze pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, 

jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego 

przedmiotem jest ten pojazd, jak również, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3. 1. Sprzedający przeniesie na Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za 

cenę ……………………………… zł brutto (słownie ……………..………………………… zł brutto) 

zgodnie z ofertą Kupującego z dnia  …………………….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy po 

spełnieniu warunków określonych w ust. 2 i 3. 

 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę ……………………. zł brutto (słownie 

……………..………………………… zł brutto) na podstawie faktury opiewającej na wartość 

przedmiotu umowy ustalona zgodnie z ofertą, o której mowa w ust. 1. 

 

3. Na poczet zapłaty zalicza się wniesienie wadium w kwocie 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100). 

 

4. Płatność, o której mowa w ust. 2. zostanie uiszczona na rachunek bankowy nr 32 1240 6524 1111 

0010 7357 3394 w Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 03 dni od daty 

zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5. 

 

5. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.  

 

§ 4.1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu 

niniejszej kwoty, o której mowa § 3. i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumentu dotyczące pojazdu, niezbędne do 

prawidłowego korzystania z niego w dniu wydania przedmiotu sprzedaży. 

 

§ 5.1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1. niniejszej 

umowy i że z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

 

2. Kupujący sprawdził oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 6. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy oraz opłaty skarbowej ponosi Kupujący. 
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§ 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Sprzedającego 

i 1 egz. dla Kupującego. 

 

 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY 

 

 

 

 

 

 


