Załącznik
do regulaminu
sprzedaży samochodu
stanowiącego własność
Powiatu Kaliskiego

Umowa kupna-sprzedaży samochodu
zawarta w dniu ………......... 2019 roku pomiędzy:
Powiatem Kaliskim z siedzibą w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5, NIP 618-18-59-900,
REGON 250854636, reprezentowanym przez
1) Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego,
2) Zbigniewa Słodowego - Wicestarostę Kaliskiego
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………………………………………
dane Kupującego - imię i nazwisko lub nazwa firmy
………………………………………………………………………….
adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego
………………………………………………………………………………….
NIP lub numer dowodu osobistego
reprezentowanym przez – …………………………………………………………
zwanym dalej „Kupującym”, o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu z dnia …........................................... Sprzedawca sprzedaje,
a Kupujący nabywa samochód osobowy marki Skoda Octavia, rok produkcji 2009,
nr rejestracyjny PK 68370, nr VIN TMBDA21Z3AC000081.
2. Sprzedający oświadcza, iż pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wszelkich wad prawnych i nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby
przedmiotem. Nie jest on również przedmiotem zabezpieczenia.
3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu
4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń
oraz nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.
5. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
karty pojazdu nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

§2
1. Zgodnie z wynikiem przetargu z dnia …........................................ Kupujący zapłaci tytułem
ceny za pojazd o którym mowa w § 1 kwotę ….................................................. zł, słownie:
.........…...............................………………………………………..........................
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: …..........................................................
w terminie do dnia …......................................
2. Kupujący pokrywa wszystkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty opłaty
skarbowej.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży oraz wszystkich dokumentów z nim związanych nastąpi
niezwłocznie po uiszczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1. przekazanie zostanie stwierdzone
w protokole przekazania podpisanym przez obie strony.
§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy strony będą się starały załatwić
polubownie a w razie braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
siedziby Sprzedającego.
§5
Umowa

została

sporządzona

w trzech jednobrzmiących

egzemplarzach,

w tym jeden

egzemplarz dla Kupującego oraz dwa dla Sprzedającego.
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