
ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ………/2011 (wzór) 

na sprzedaż samochodu marki Skoda Octavia nr rejestracyjny GD 70491 

 W dniu …………………………….. w Gdańsku pomiędzy Urzędem Statystycznym               

w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Danusi 4, posiadającym NIP: 584-101-06-95 oraz 

REGON: 000331576, reprezentowanym przez: 

- Jerzego Auksztola   -   Dyrektora Urzędu,  

zwanym dalej Sprzedającym, z jednej strony, a 

1) wypełnia przedsiębiorca 

................................................................................................................................................................................................................................  

(nazwa, adres oraz nr KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

posiadającą (-cym) NIP ..................................................................................... Regon .............................................................   

reprezentowaną (-nym) przez: 

-..................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................... 

zwaną (-ego)  dalej Kupującym, z drugiej strony, 

2) wypełnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej  

Panią (-em) .............................................................................................................................................  legitymującą/ -ym  się  

dowodem osobistym seria ………. numer …………………… wydanym przez …………………………………..... 

………….…………………………………………..……..., zamieszkałą(-ym) w …………………………..…………………….....  

przy  ul. ………………………………………………….....….... 

zwaną (-ego) dalej Kupującym, z drugiej strony, 

w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu 

nieograniczonym, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

21.05.2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego,  

w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114 poz. 761) zawarto 

umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

marka/model   Skoda Octavia 1.6MR’01, rok produkcji: 2002, 

numer silnika         AKL928913, 

numer podwozia   TMBCK21U932738201, 

nr rejestracyjny     GD 70491. 
 

§ 2 
 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, 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, ze z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji            

do Sprzedającego. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi 

do nich żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 4 

1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1 niniejszej 

umowy zgodnie z ofertą za kwotę brutto …………….……. PLN stanowiącą cenę 

sprzedaży. 

2.   Kupujący za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu  

      kwotę brutto:  ........................................................... złotych .............................. groszy, 

      (słownie:...............................................................................................................................), 

pomniejszoną o kwotę wadium wniesionego przez Kupującego, przelewem na rachunek   

bankowy Sprzedającego 

       nr 78 1010 1140 0069 8522 3100 0000 w NBP O/O w Gdańsku 

lub gotówką w kasie Sprzedającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Sprzedającego.  

 

§ 5 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie              

po wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w §4. 

2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego.  
 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy,        

w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. 
 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej        

ze Stron. 

 

Załączniki: 

Oferta Kupującego. 
 

SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 
 

 

 


