ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
Zespół Obsługi Finansowej
ul. Dworcowa 31
89-650 Czersk
tel./fax 052 398 45 30

Załącznik nr 2
UMOWA NR ……………………..

zawarta w dniu ……………………….. w Czersku pomiędzy:
Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, NIP 555-19-08-979
reprezentowanym przez
Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej
w osobie: Barbara Szałaj-Borowiec
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Finansowej
w osobie: Joanna Cherek
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedający”
a
……………………………………………………
……………………………………………………
reprezentowanym przez
……………………………………………………
…………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Kupujący”
§1
W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ofertowego na sprzedaż autobusu szkolnego prowadzonego na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010
Nr 114 poz. 761) przedmiotem umowy jest sprzedaż autobusu:
Marka i typ: JELCZ L 090M
Nr identyfikacyjny (VIN): SUJ09010010000278
Nr rejestracyjny: GCHN615
Rok produkcji: 2001
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własności,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy
i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu, dowodu rejestracyjnego i nie wnosi do nich
żadnych zastrzeżeń.

§4
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę netto: ……………………………………………………..
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..

Powyższą kwotę kupujący wpłaci na rachunek bankowy Sprzedającego nr 53 8342 0009 5000 2575 2000
0001 Bank Spółdzielczy w Skórczu.
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
§5
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy
na kwotę określoną w § 4 niniejszej umowy.
§6
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu
należnej kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej umowy.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne
do prawidłowego korzystania z niego.
§7

Sprzedający oświadcza, ze pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza znajomość
stanu technicznego pojazdu.
§8
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 10

Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygnąć w sposób polubowny, a w przypadku nie dojścia
do porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 11
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego i dwa
egzemplarze dla Sprzedającego.
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