Umowa sprzedaży
(wzór)
Zawarta w dniu …………... r. w Niebylcu pomiędzy:
Gminą Niebylec, 38-114 Niebylec 170, REGON- 690582192, NIP - 819-15-65-408,
reprezentowaną przez:
Zbigniewa Koraba - Wójta Gminy Niebylec,
przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina - Skarbnika Gminy,
zwaną dalej „Sprzedającym",
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym", o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem

umowy

jest

§1
używany,

autobus

marki

Autosan

H6-10.03S

o numerze rejestracyjnym RWS 3026, rok produkcji 1999, pojemność silnika 4353
cm3.
2. Sprzedający sprzedaje, a kupujący nabywa na własność przedmiot umowy, o którym
mowa w ust.1.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
§2
Przy wydaniu przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązuje się wydać kupującemu: dowód
rejestracyjny oraz kartę pojazdu, wymagane do rejestracji pojazdu.

TERMINY
§3
1. Płatność nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy w formie przelewu na
rachunek bankowy Sprzedającego nr: 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010 na podstawie
rachunku wystawionego przez sprzedającego.
2. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Sprzedający może obciążyć Kupującego

odsetkami ustawowymi.
ODBIORY I PROCEDURA
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po wpływie środków na rachunku
bankowym Sprzedającego, w terminie uzgodnionym z Kupującym.
2. Kupujący odbierze przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.

WYNAGRODZENIE
§5
1. Kupujący zapłaci tytułem ceny nabycia przedmiotu umowy Sprzedającemu kwotę
w wysokości: …… zł (słownie: …………………...) brutto.
2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

ZMIANY UMOWY
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być
rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim:
2 egzemplarze dla Sprzedającego, 1 egzemplarz dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY:

kontrasygnata skarbnika:

KUPUJĄCY:

