Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7 /2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ........................ w Szczecinie pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747
Szczecin. reprezentowaną przez: Dyrektora Adama Ciemniaka działającego na podstawie
pełnomocnictwa

udzielonego

przez

Prezydenta

Miasta

Szczecina

Nr

WO-

I.0052.1.524.2018.EW z dnia 01.10.2018 r.
zwaną dalej „Sprzedającym”
a
zwanym dalej „Kupującym”.
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego:
1) marki ………………………….,
2) rok produkcji…………………..,
3) nr rejestracyjny………………...,
4) VIN: ……………………………,
5) przebieg ………………………...km.
§2
1.

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych i praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi on przedmiotu żadnego zabezpieczenia.

2.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu (w tym z wyceną
rzeczoznawcy stanowiącą załącznik do ogłoszenia o przetargu), który jest mu znany i nie
będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego.

3.

Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowiący przedmiot umowy nie posiada ważnych
badań technicznych.
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§3
1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność rzeczy wskazanej w § 1, a Kupujący
zobowiązuje się do uregulowania ceny w ten sposób, że zapłacił Sprzedającemu cenę
………… złotych (słownie:……………………) brutto zgodnie ze złożoną ofertą
pomniejszoną o wpłaconą kwotę wadium.
2. Zapłata ceny ustalonej w pkt. 1 została zrealizowana przez Kupującego przelewem na
rachunek bankowy nr 21 1020 4795 0000 9002 0278 1110.

§4
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy przez strony
umowy na podstawie protokołu przekazania.
§5
Strony wyłączają uprawnienia Kupującego wynikające z rękojmi.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy w tym koszty opłaty skarbowej, koszty przerejestrowania pojazdu (podatek
od czynności cywilnoprawnych), koszty transportu pojazdu z siedziby Sprzedającego ponosi
Kupujący.
§6
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………….
(Sprzedający)

…………………………………….
(Kupujący)
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