UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ..................................................
pomiędzy:
Gminą Miasta Sopotu Zakładem Oczyszczania Miasta w Sopocie
z siedzibą w Sopocie przy al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot,
reprezentowanym przez:
Tomasza Ignaciuk - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”
a
………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż: ……………………………………………..
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz
nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd.
§3
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …………… zł brutto (słownie: ………..).
2. Sprzedający wystawi fakturę VAT w dniu zawarcia umowy a Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury, na konto bankowe sprzedającego:
Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0000 5460 8104 lub gotówką w kasie Sprzedającego.
3. Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na rzecz kupującego z dniem zawarcia umowy.
4. Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot umowy z dniem zapłaty umówionej ceny. Do dnia zapłaty kwoty określonej w ust. 2,
Sprzedający zatrzymuje przedmiot umowy, tytułem zabezpieczenia, do którego stosuje się przepisy o zastawie.
§4
1. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia przez kupującego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
2. Odbiór pojazdu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Sprzedającego i
Kupującego stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Załadunek, odbiór i transport pojazdu odbywa się na koszt kupującego.
§5
Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, obciążają Kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY
Załączniki:
Protokół odbioru

KUPUJĄCY

Protokół zdawczo – odbiorczy
do Umowy sprzedaży z dnia …………………
sporządzony w dniu ………………
Strona sprzedająca:
Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zakład Oczyszczania Miasta, al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot
reprezentowana przez: Tomasza Ignaciuk – Dyrektora
Strona kupująca:
……………………..
reprezentowane przez: ……………
Sprzedający przekazuje kupującemu: ……………………….
wraz z:
- ……………………………….
Kupujący w dniu ............................ przyjmuje od Sprzedającego wyżej wskazany pojazd bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Kupującego i Sprzedającego

........................................................
podpis/data
SPRZEDAJĄCY

................................. ...................
podpis/data
KUPUJĄCY

