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Umowa kupna-sprzeda�y samochodu osobowego 

Nr sprawy: GM.2613.1.2013 
 

Zawartej w dniu ………………………… w Izbicku  pomi�dzy: 

Gmin� Izbicko��

z siedzib��ul. Powsta�ców �l�skich 12, 47-180 Izbicko�

NIP:756-18-77-997 

reprezentowan�  przez 

………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Sprzedaj�cym  

a 

……………………………………………………………………………  
  dane Kupuj�cego  - imi� i nazwisko lub nazwa firmy  
 
……………………………………………………………………………….  
  adres siedziby lub adres zameldowania Kupuj�cego  
 
…………………………………………………………………………………. 
NIP  lub numer dowodu osobistego   
 
Reprezentowanym przez: 

 …………………………………………………………  
  zwanym dalej Kupuj�cym,  

  o nast�puj�cej tre�ci 

 

§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj�cy, zgodnie z osi�gni�t� w przetargu ( licytacji ) cen� zakupu  z 
 dnia …………… 2013 r. nabywa samochód:  
 
marki: Seat Maebella 0,9, nr rejestracyjny: OST 23NE , pojemno��  sinika: 900,00 cm³, rok 

prod.:1992 

2. Sprzedaj�cy o�wiadcza, �e jest wła�cicielem pojazdu:  
 
marki: Seat Maebella 0,9, nr rejestracyjny: OST 23NE   , pojemno�� sinika: 900,00 cm³, rok 

prod.:1992 

Sprzedaj�cy o�wiadcza, �e pojazd jest wolny od wszelkich wad prawnych i nie toczy si� �adne 
post�powanie, którego byłby przedmiotem. Nie jest on równie� przedmiotem zabezpieczenia.  
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3. Kupuj�cy o�wiadcza, �e zapoznał si� ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu i nie wnosi 
zastrze�e� oraz nie b�dzie z tego tytułu ro�cił �adnych pretensji do Sprzedaj�cego.   

4. Przekazanie przedmiotu przetargu ( licytacji ) oraz wszystkich dokumentów z nim zwi�zanych 
zostanie stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony. 

 

§2 

1. Strony ustaliły warto�� przedmiotu umowy na kwot� ………………………………  

słownie:…………………………………………………………………………………………………  

przelewem na rachunek bankowy Sprzedaj�cego …………………………………………  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury .  

2. Kupuj�cy pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikaj�ce z umowy oraz inne koszty skarbowe 
obci��aj�ce Kupuj�cego. 

3. Wydanie przedmiotu sprzeda�y nast�pi niezwłocznie po uiszczeniu nale�nej kwoty, o której mowa w 
§2 pkt.1. 

          §3 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci.  

      §4 

1. Wszelkie spory mog�ce wynikn�� z tytułu niniejszej umowy strony poddaj� pod    
 rozstrzygni�cie s�du wła�ciwego dla siedziby Sprzedaj�cego. 

                   §5 

1. Umowa została sporz�dzona w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
ka�dej ze stron. 

 

 

SPRZEDAJ�CY         KUPUJ�CY 
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