
                                      Załącznik Nr 2 

 
Umowa sprzedaży  Nr …………….(wzór) 

 
Zawarta w dniu ………………2019 r. w Warszawie, pomiędzy:  
Mazowieckim Teatrem Muzycznym imienia Jana Kiepury w Warszawie z siedzibą  
przy ul. Goplańskiej 42, 02-954 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego po numerem RIK/28/05, REGON 
140151727, NIP 5252333270, zwanym dalej „ Sprzedającym ”, 
reprezentowanym przez Panią Iwonę Wujastyk – Dyrektora Mazowieckiego Teatru 
Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie,  
 

 
a 
Panią/Panem ………………………., legitymującą/cym się dowodem osobistym  seria……… nr …… 
wydanym przez ………………….., PESEL _____________________zwaną/ zwanym/ w dalszej 
części umowy „Kupującym” 
 
Sprzedający oraz Kupujący zwani będą dalej z osobna Stroną oraz łącznie Stronami. 
 
W wyniku przeprowadzonego przez Sprzedającego pisemnego przetargu publicznego  
Nr 1/2018 dotyczącego sprzedaży samochodu ciężarowego, została zawarta umowa  
o następującej treści: 

  § 1. 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje używany pojazd marki: FORD PU2 TRANSIT 
CONNECT 90 KM do 3,5t, kolor: żółty, nr identyfikacyjny (VIN) VF0KXXTTPK5B22735, numer 
rejestracyjny WE 5366F, rok produkcji 2005, przebieg 199 857 km, stan techniczny: 
niesprawny, do naprawy. 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu wymienionego w ust. 1  
2. Sprzedający oświadcza, że określony w ust. 1 pojazd jest wolny od wad prawnych, 

praw i roszczeń  osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 
sądowego, egzekucyjnego i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 
 

§ 2. 
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu opisanego w § 1 

ust. 1, w tym także z opinią rzeczoznawcy z firmy DEKRA Polska – sp. z o.o., (02-697 
Warszawa, ul. Rzymowskiego 28), ekspertyza DEKRA nr 195064/10/18-9505 z dnia 
25.10.2018 r., której kopia stanowi załącznik do umowy i nie zgłasza do przedmiotu 
sprzedaży żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego  
i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Kupującemu nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji, ponadto Kupujący zrzeka się 
wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi w tym  za wady ukryte pojazdu. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega 
reklamacji. 

5. Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 
 



§ 3. 
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

pojazd za cenę nabycia w kwocie: 
  Netto:  ……….. zł   (słownie:  ……………….. .złotych……../100) 
  VAT:   ……….. zł   (słownie: …………………złotych …. …/100) 
  Brutto: ……….. zł   (słownie: ………………… złotych ……./100), 

 
2. Należność w kwocie wymienionej w ust. 1 należy wpłacić gotówką w kasie Teatru na 

podstawie faktury VAT w terminie nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy. 

 
§ 4. 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 
ceny nabycia .  

2. Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wydanie przedmiotu 
sprzedaży. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.:  
a) dowód rejestracyjny, 
b) karta pojazdu, 
c) Polisę Ubezpieczeniową, oraz 
d) kluczyki w liczbie ….. kompletów. 
 

§ 5. 
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy w przypadku braku polubownego ich 
rozstrzygnięcia, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 
 

§ 6. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu  
pod rygorem nieważności. 

§ 7. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
   
                Sprzedający       Kupujący 
 
 
 


