UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ………………………… w Kolonowskiem pomiędzy:
Gminą Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, NIP: 7561881013, REGON: 531413254.
którą reprezentuje:
Norbert Koston – Burmistrz Kolonowskiego
zwaną w dalszym ciągu umowy „Sprzedającym”
a
Panem/Panią/Firmą ……………………………………….......................................................................................,
legitymującym/ą się dowodem osobistym nr …………………. wydanym przez …………………………………………
PESEL / NIP / REGON ………………………………………………………………………………………………………………………..…,
zamieszkałym/ą/z siedzibą w ……………………………………………………………… przy ul. ………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym/ą w dalszym ciągu umowy „Kupującym”,
o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że:
1) jest właścicielem autobusu JELCZ L090M, nr rejestracyjny OST A655, Numer identyfikacyjny
(VIN) : SUSL1422VY0000620, rok produkcji 2000,
2) autobus 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 autobus określony w § 1, zgodnie z przeprowadzonym
postępowaniem przetargowym, za cenę ……………….. zł (słownie: ……………………………………………........…),
płatną gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy: BS Kolonowskie nr
…………………………………………………………………..
§3
1) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i po zapłaceniu
ustalonej ceny nabycia.
2) Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj. dowód
rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego, książka pojazdu wydana w 2000 r.
3) Kupujący dokonał sprawdzenia oznaczeń numerowych pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
4) Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór autobusu będącego
przedmiotem sprzedaży.
§4
Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny zakupionego pojazdu i nie zgłasza do niego
żadnych uwag.
§5
Wszelkie koszty 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
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Sprzedający, a
jeden Kupujący.
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