Załącznik nr 2
do Ogłoszenia o przetargu z dnia ……………

UMOWA NR …………………
Zawarta w dniu ........................ w Stalowej Woli pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Sprzedającym", reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
a

Panem/Panią ............................................. , legitymującym/ą się dowodem osobistym
seria .............. nr ....................... wydanym przez ............................................................. ,
zamieszkałym/ą w ............................................................. przy ul. ………………………..
......................................................................................... ,
zwanym/ą w treści umowy "Kupującym", nazwa/siedziba

……………………………………………... .
W wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym
ogłoszeniu o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego, zawarto umowę
następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
1.

§2
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest
wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz, że w stosunku
do niego nie toczą się żadne postępowania oraz nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.

2.

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia(eń), o którym mowa
w §1 oraz, że z tego tytułu nie będzie miał żadnych roszczeń do Sprzedającego.

3.

Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialn ość Sprzedającego z tytułu
rękojmi za wady.

4.

Strony ustaliły, że kwoty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy oraz koszty
podatku od czynności cywilno – prawnych obciążają Kupującego.

§3
Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży cenę ....................................... zł
brutto (słownie:……………………………………………………………………….. złotych),
na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Sprzeda jącego.
§4
Wpłacone przez Kupującego w postępowaniu przetargowym wadium w kwocie ……..……zł
(słownie: ……………………………………………..…………………………… ….. złotych),
zostanie zaliczone przez Sprzedającego na poczet ceny, o której mowa w §3 niniejszej
umowy.
§5
1. Wydanie przedmiotu umowy sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie
po wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w § 3.
2. Wydanie przedmiotu umowy sprzedaży nastąpi na podstawie pisemnego protokołu
przekazania.
3. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Sprzedający, a drugi Kupujący.
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