
                                                                                          Zał. Nr.2 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 
Zawarta w ............................................................, dnia.....................................pomiędzy: 

Gminą Krapkowice - Gminnym Centrum Usług Wspólnych  w Krapkowicach                            

reprezentowaną  przez :  

Dyrektora GCUW   -  Agnieszkę Kasper   

przy kontrasygnacie  

Gł. Księgowej  -        Anielę Kopeć 

zwaną  dalej  „Sprzedającym”   

a 

Panią/Panem/Firmą......................................................................................................................

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

Adres: 

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

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

Nr PESEL/NIP:.............................................................................................................................. 

(drukowanymi literami) 

Zwaną/ym dalej ‘Kupującym” o następującej treści : 

 

§  1 

Przedmiotem sprzedaży jest autobus GIMBUS marki Jelcz, NR REJESTRACYJNY: OKR02AA, 

ROK PRODUKCJI: 2000, NR NADWOZIA (VIN) SUSL1422VY0000640 zwany dalej Pojazdem. 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi własność Gminnego 

Centrum Usług Wspólnych, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie toczy 

się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on również 

przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1.  Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę........................................zł 

słownie zł: ............................................................................................................................... 



2. Po podpisaniu umowy zostanie wystawiona faktura VAT dla Oferenta. Kupujący dokona 

płatności za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego Gminnego Centrum 

Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7 nr konta : 45 88840004 2001 0034 3396 

0001 w terminie nie dłuższym  niż 7 dni. Po otrzymaniu płatności Sprzedający wyda 

Kupującemu Pojazd na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 4 

 

Wraz z Pojazdem Sprzedający wydaje Kupującemu: 

1. DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU 

2. 2 KOMPLETY KLUCZYKÓW 

3. KARTĘ POJAZDU 

4. POLISĘ OC POJAZDU 

5. INN 

§ 5 

 

1. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych.  

2. Kupujący oświadcza, że: 

- dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu, 

- nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego 

tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

 

§ 6 

 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym koszty podatku od czynności 

cywilnoprawnych, ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

                                                                       § 8 

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia  wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 

postanowień przedmiotowej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby sprzedającego. 

 

 



§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

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

/ Sprzedający/ / Kupujący/ 


