załącznik nr 2 do ogłoszenia

WZÓR - UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
zawarta w Opolu w dniu …..................... 2018 r. pomiędzy:
Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Emanuela Smołki, 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20 (NIP:
754-11-38-050),
reprezentowaną przez mgr Tadeusza Chrobak – Dyrektora, powołanego przez Zarząd Województwa
Opolskiego, zwaną dalej „sprzedającym”
a:
..................................................................... zamieszkały/a / z siedzibą w ................................................
przy ul. ....................................................... (NIP: …............................., REGON / PESEL: .........................)
reprezentowanym przez: ............................................., zwanym dalej „kupującym”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż samochodu
służbowego Daewoo Lanos 1.5S4 Kat. zawarto umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Lanos 1.5S4 Kat. o numerze
rejestracyjnym: ODL 9151, numerze identyfikacyjnym (VIN): SUPTF69YDVW000077, roku produkcji: 1997.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: …............................ zł (słownie: …………………
……………………………………..................................……).
§4
1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o notę księgową wystawioną przez sprzedającego i
wpłynięciu należności na rachunek sprzedającego: ………………………………………………………….
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, jednak
w nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wydanie pojazdu nastąpi na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu wpłaty przez Kupującego i wpłynięciu
należności na wskazane w umowie konto sprzedającego.
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§5
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin. Oświadcza także że przyjmuje warunki przetargu, nie wnosi zastrzeżeń
co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu sprzedaży oraz że z tego tytułu nie będzie zgłaszał
żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
ponosi kupujący.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks podpisany przez strony
umowy).
§9
Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie Sąd Rejonowy w
Opolu.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole
tel. 77 40 66 430

