Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 160.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 23 września 2020 roku

UMOWA SPRZEDAŻY - PROJEKT
zawarta w dniu ....... października 2020 r.
pomiędzy następującymi stronami:
Gminą Jeleniewo reprezentowaną przez:
- Kazimierza Urynowicza – Wójta Gminy Jeleniewo
przy kontrasygnacie Pani Eweliny Skowiny - Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Sprzedającym"
a
- …………………………………………………………………………………………………
NIP:

……………………………….

REGON:

……………………………….

PESEL:

……………………………….

zwanym dalej „Kupującym".
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: Star FS-Lublin
Marka, typ, model: Średni, GLM 2,5/16/8
bez osprzętu pożarniczego
numer rejestracyjnym SUA 843/R
rok produkcji 1981
nr identyfikacyjny podwozia: 80366.
§2
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia.
2. Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu i nie wnosi do niego żadnych
zastrzeżeń.
3. Strony zgodnie postanawiają, że po sprzedaży pojazdu zostanie rozwiązana umowa
ubezpieczenia OC pojazdu.
4. Kupujący na własny koszt dokona ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC.
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§3
1. Wadium złożone przez kupującego w wysokości …….,00 zł (…….. złotych 00/100)
zalicza się na poczet ceny.
2. Sprzedający przenosi na kupującego własność przedmiotu umowy za cenę
.......................................,00 zł brutto słownie:.............................................................
00/100 brutto.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu kwoty określonej w
pkt 2 na rachunek bankowy Sprzedającego: 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży.
§4
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy ponosi kupujący.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd.
§7
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje
Sprzedający, 1 Kupujący.
SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

przy kontrasygnacie:
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