PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY

Załącznik nr 2
UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu …………………………… w Żarnowcu pomiędzy:
Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu 76, 84-110 Krokowa,
wpisaną do KRS pod numerem 0000116392, posiadającą NIP: 587-15-41-368, REGON: 192742758,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółki – Zenona Dettlaff,
Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego - Leszka Grabskiego,
zwaną dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP/REGON …………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszym ciągu umowy „Kupującym”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i przeniesienie własności pojazdu koparko-ładowarki CASE
580 SR-4PT, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na sprzedaż tego środka.
2. Sprzedający oświadcza, że:
1)
jest właścicielem pojazdu określonego w ust. 1;
2)
pojazd jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, a nadto, że nie stanowi on przedmiotu
zastawu bądź zabezpieczenia.
§2
Sprzedający sprzedaje Kupującemu pojazd określony w §1, zgodnie z przeprowadzonym
postępowaniem przetargowym w dniu ……………., za cenę przedmiotu umowy ustaloną na kwotę
…………………… zł netto (słownie: ………………………………………………………………. ),
…………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………. ).
§3
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za
kwotę określoną w §2 niniejszej umowy.
2. Sprzedający potwierdza, że cena sprzedaży została zapłacona w dniu ……………………………. .
3. Sprzedający wydaje Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.
potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz komplet kluczyków.
4. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.
5. Kupujący jednocześnie kwituje odbiór ww. pojazdu.
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§4

Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego zakupionego pojazdu i nie zgłasza do niego
żadnych uwag.
§5
Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………….
Sprzedający

……….………………………………
Kupujący

