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UIVOWA SPRZEDMY SAMOCHODU
Nr .... ...zdnia.......

Za\łarta w 1vyniku lozstrzygnięcia prŻetargu dotyczącego sprzedży samochodu pożarY czego

marki będącego na $Yposżeniu jednostki oSP w

,".,ro"r, 
'' ogłoszonego w dniu 13 05 2014'' w Roźwienicy

Gmina Roźwienicą Roźwięnica 1, 37-565 Roźwienica' NIP 792-20-33-879
Ieprezento\łaną pżeŻ Wójta Gminy Roźwienica _ Tomasza Kotlińskiego- zwanęo dalej Sprzedawcą:
a

zwanym w dalszej treści Lrmowy Kupującym;

$1
Przedmiotem umo&y jest sprzedż użwvanego samochodu
Marka./model
Nr nadwozia
Rok produkcji

^,Jr rejesrracyjnl

s2

1. Sprzedający oświadczą ze pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego w1asność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczer,ia.

2' Pojazd będący przedmiotem umowy sprzedazyjest uż}nvany, 1v Związl"J. z tym
odpowiedzialność Sprzedawcy z t1łułu rękojmi zawady ftzyczne jest w pełni Wyłączona.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności zajakiekolwiek wady lub usterki przedmiotu
sprzeddży'

s3

Strony ustaliły wańość przedmiotu umowy na podstawie ceny uzyskane.j w pżetargu z dnia

2l 05 2014t :

brutto

stolłnie '' '' ''''
zgodnie z wylic1'towaną ceną



Ą4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w $ t ninie.jszej
.rnow1 za kuoie okreslona w Ą ] niniejszej umowy.

s5
Kr'rpujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty w telminie 7 dni od daty otlzymania faktury'
wpłaty naleźy dokonaó w kasie Urzędu Gminy 1ub na konto bankowe Sprzedawcy;
Gmina Roźwienica, Roźvienica l' 37-565 Roźwienica
Nr konta podstawowego: 11-9108-0006-0000-0000-0198-0002
za dziei\ zad aty Dważany będzi e dzień obci ązeni a rachunku Kupuj ącego '

s6
Pojazd zostan1e wydany Kupującemu po dokonaniu wpłaty

s7
Kupujący oświadczą źe stan tęchniczny po.jazdu j est mu znany, a także okoliczności, że
pżedmiot umowy jest użIłany

s8
stlony ustaliły, źe wszelkiego rodzaju koszq' t.ansakcji w]nikające z realizacji usta1eń
niniejszej umowy oraz koszty podatku od czynności c1rłilnoprawnych w pełni obciąają
Kupującego

$e
W sprawach nie uregulowanych rł niniejszej umowie zastosorł'anie maj ą obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cy.rvilnego.

s 10
Żmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nierł'ażności

$ 11

Niniej szą umowę sporządzono w trzech.jednobrzmiących egzemplarzach' z czego 1

egŻemplarz otrzymuje Kupujący, a dwa egzemplarze dla Sprzedającego

Kupuj ący Sprzedający


