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Załącznik nr 2 

- Wzór - 

 

UMOWA SPRZEDAŻY NR 0411/1/…../2021 

 

zawarta w dniu …………………………… 2021 roku w Kobierzycach, pomiędzy 

Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce, NIP:896-12-41-370 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora-Agnieszkę Miza 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego- Krystyny Białobrzeskiej, zwanym dalej 

Sprzedającym, 

a 

………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….....................................  

…………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Kupującym 

 

§ 1 

1. Przedmiotem  sprzedaży  jest  samochód  …………………….  o numerze rejestracyjnym 

…………………., numer identyfikacyjny pojazdu ………………….., numer 

silnika………, numer podwozia…………………rok produkcji …………….. r., 

stanowiący własność Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.  

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego wyłączną własność i jest 

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie z nim 

związane oraz nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Kupujący oświadcza, iż znane mu są parametry, stan techniczny pojazdu,  

o którym mowa w ust. 1 oraz oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu 

technicznego przedmiotu sprzedaży. 

 

§ 2 

 

1. Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu płatności za przedmiot sprzedaży przez 

Kupującego zgodnie z § 3 niniejszej umowy oraz po obustronnym podpisaniu protokołu 

zdawczo-odbiorczego, w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie. Miejscem wydania 

przedmiotu sprzedaży jest parking przy Kobierzyckim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 7, 

Kobierzyce. 

2. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego 

dokumenty dotyczące pojazdu. 

3. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Kupującemu, na Kupującego przechodzi ryzyko 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu sprzedaży. 

4. Osobami upoważnionymi do wydania i odbioru przedmiotu sprzedaży są: 

a) przedstawiciel Sprzedającego: ……………………………………………………...… 

b) Kupujący/przedstawiciel Kupującego: ……………………………….…………….. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej  umowy obciążają Kupującego. 
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6. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytuły realizacji 

niniejszej umowy.  

 

§ 3 

 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 umowy na kwotę  

brutto ...................................... zł (słownie: ...................................................................... ). 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego. Płatność ceny 

sprzedaży nastąpi przelewem w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy na 

podstawie otrzymanej faktury VAT, na rachunek Sprzedającego wskazany na fakturze. 

Za termin  dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego 

Sprzedającego. 

3. Brak zapłaty w terminie określonym w ust. 2 będzie stanowił podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Sprzedającego z winy Kupującego. 

 

§ 4 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku nie dojścia do porozumienia stron spory będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY       KUPUJĄCY 

………………………………..     ……………………………

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


