Załącznik nr 2

Wzór umowy kupna / sprzedaży pojazdu

Zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000263735, NIP: 639-18-94-972, REGON: 240-432-363, o kapitale
zakładowym w wysokości 36 558 000,00 zł, reprezentowanym przez:
.................................................................... - ………….………………………………………
.................................................................... - ………….………………………………………
zwanym dalej „Sprzedającym"
a
……………………………………………………………

z

siedzibą:

…………………………………..

zarejestrowanym

w

………………………………………… pod numerem KRS ………………………………, NIP …………………………………., REGON:
………………………………………….. / legitymującym się dowodem osobistym seria ………. nr ………………………………
zwanym dalej „Kupującym”.
§1
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu:
marka/typ: DAEWOO LUBLIN III,
rodzaj paliwa: ON
pojemność: 2417 cm3
nr rejestracyjny: SRC F974
rok produkcji: 2000,
nr nadwozia: SUL332422Y0068622
Sprzedający oświadcza, że opisany wyżej pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń
na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem postępowania bądź zabezpieczeń.
§2
W wyniku postępowania przetargowego na zbycie środka trwałego prowadzonego zgodnie z
regulaminem Sprzedającego, Sprzedający zbywa, a Kupujący nabywa samochód DAEWOO LUBLIN III
opisany w §1.

§3
Strony ustaliły cenę sprzedawanego samochodu na kwotę netto …………………………..………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………..). Do kwoty zostanie doliczony
podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%, co daje kwotę …………………….. zł ( słownie:
……………………………….………………………… ). Kwota brutto umowy wynosi ………………………………… zł (słownie:
…………………………………………………………………………………………………….….. ).
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§4
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego pojazdu i nabywa
go w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał
żadnych roszczeń.
§5
Sprzedający wyda Kupującemu, po zapłaceniu kwoty wymienionej w §3, pojazd wraz z:
1. kluczem (2 komplety),
2. dowodem rejestracyjnym,
3. kartą pojazdu,
4. polisą OC.
§6
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć
ww. samochód do 30 dni od dnia zakupu.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………..
Kupujący

……………………………………………..
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