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  Załącznik nr 2 

(Wzór) 

UMOWA SPRZEDAŻY 

Zawarta w dniu ………………………… 2020 r. w Olsztynie, pomiędzy Powiatowym Inspektoratem 

Weterynarii w Olsztynie, ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn  reprezentowanym przez: 

Powiatowego Lekarza Weterynarii Mirosława Karczewskiego 

zwanym dalej Sprzedającym 

a 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….zwanym dalej Kupującym, o następującej treści:  

 

§1 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu 

marki Suzuki Grand Vitara D 1,9 MR’05 Sprzedający będący właścicielem pojazdu oświadcza, że sprzedaje, 

a Kupujący nabywa samochód marki …………………………………… o numerze rejestracyjnym NO 

83784 numerze identyfikacyjnym (VIN) JSAJTA44V00206733 rok produkcji 2007 wraz z wyposażeniem 

wg protokołu przekazania będącego załącznikiem do niniejszej umowy.  

2. Samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy 

się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, ani nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.  

§2 

Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się  

na kwotę zł brutto: ……………………... zł 

słownie: ……………………………………………………………………. 

 

§3 

1. Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości ..................................... zł,  

2. Do zapłaty pozostaje kwota zł brutto …………………… zł, którą Kupujący ureguluje przelewem na 

konto Sprzedającego na podstawie wystawionego rachunku w terminie do 7 dni od daty jego wystawienia. 

 

§4 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi z miejsca postoju samochodu, na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, po wpłynięciu na konto bankowe Sprzedającego kwoty określonej w § 3 ust. 2. 

 

§5 

Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 umowy są upoważnione osoby 

…………...………………… lub w zastępstwie ……………………………….  
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§6 

Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 na Kupującego przechodzą wszelkie prawa  

i obowiązki związane z przedmiotem umowy.  

§7 

1. Kupujący oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny samochodu określonego w § 1 niniejszej umowy 

i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. 

2. Kupujący oświadcza, iż sprawdził oznaczenie numerów pojazdu z numerami w Dowodzie 

Rejestracyjnym. 

§8 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.  

 

§9 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10 

1. Sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach 

nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo dla sprzedającego sąd 

powszechny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej strony.  

 

 

SPRZEDAJĄCY: …………………………….…           KUPUJĄCY: …...………………………………… 


