UMOWA NR .…/2016
z dnia ...................2016r.
zawarta w Trzebnicy pomiędzy Gminą Trzebnica, NIP: 915-16-03-770, z siedzibą we
Trzebnicy, kod: 55-100, przy pl. M.J. Piłsudskiego 1, zwaną dalej „Sprzedającym”,
reprezentowaną przez:
Daniela Buczaka – Sekretarza Gminy Trzebnica,
a
............................................................................................................................
...........................................................................................................................,
zwanym dalej „Kupującym”
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ofertowego, na podstawie
przepisów ustawy Kodeks cywilny, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego samochodu osobowego marki CITROEN.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
- typ / model C5 2,0 HDI lim 5/5
- nr rejestracyjny DTR W247,
- kolor nadwozia czarny metalik,
- nr identyfikacyjny (VIN):VF7DCRHZB76472349,
- rok produkcji 2003,
- pojemność silnika 1 997 cm3,
- liczba miejsc siedzących 5,
- przebieg 270 139 km,
- data pierwszej rejestracji 16.12.2003 r.
§2
1.

2.

Za przedmiot sprzedaży opisany w § 1 umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu
cenę
w
wysokości:
................................
zł
brutto
/słownie:
.................................. zł/, tj. netto: .................................. zł plus należny
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Płatność nastąpi w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek
bankowy Gminy Trzebnica wskazany na fakturze VAT.
§3

Sprzedający oświadcza, że samochód stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami
osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia a także
jest wolny od wad prawnych.
§4
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, o którym
mowa w §1 umowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Kupujący
zobowiązuje
się
do
wypowiedzenia
umowy
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pojazdu, zawartej przez Sprzedającego w terminie 7
dni od daty przeniesienia własności na Kupującego zgodnie z załącznikiem nr 1 do
umowy.
3. Kupujący zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przesłać Sprzedającemu listownie na
adres: Urząd Miejski, 55-100 Trzebnica, pl. M.J. Piłsudskiego 1, potwierdzenie
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rozwiązania umowy ubezpieczenia. Powyższa informacja musi zawierać datę
rozwiązania dotychczasowej umowy z Ubezpieczycielem.
§5
Wydanie pojazdu nastąpi z chwilą przedłożenia przez Kupującego dowodu zapłaty
za pojazd oraz podpisaniu umowy.
§6
Wszelkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w tym zakresie
przepisy ustawy Kodeks cywilny.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Załącznik – Oświadczenie Kupującego o wypowiedzeniu umowy OC

KUPUJĄCY:

SRZEDAJĄCY:

2

