Umowa sprzedaży w trybie przetargowym
zawarta w dniu ____________ 2019 r. w miejscowości Środa Wielkopolska, pomiędzy:
spółką ŚRODA XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, (adres
siedziby: ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska), wpisaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000389873, NIP 7861694083, kapitał
zakładowy spółki: 11 031 000,00 zł,
reprezentowaną przez Joannę Marusik – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Sprzedającym”,
a
……………..
zwaną dalej „Kupującym”,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu na samochód
specjalny IVECO EUROCARGO, rok produkcji 1998.
§ 2.
Sprzedająca oświadcza, że samochód specjalny IVECO EUROCARGO będący przedmiotem umowy
stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód specjalny IVECO EUROCARGO, nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w § 1 niniejszej umowy
cenę _______________PLN (słownie:__________________PLN) brutto.
2. Wadium
wpłacono
przed
przetargiem
w
wysokości
________________PLN
(słownie:_____________________PLN) i zaliczono na poczet ceny nabycia.
3. Zapłatę należy przekazać przelewem na konto sprzedającego nr.: 51 1020 4160 0000 2002
0190 3616 na podstawie faktury VAT.
§ 4.
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy.
2. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany, a stan techniczny pojazdu jest mu znany i z tego
tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie
wnosi do nich zastrzeżeń.
§ 5.
1. Pojazd jest ubezpieczony z tytułu obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU S.A.
Polisa nr 1038348978 jest opłacona do 04.03.2020 r.
2. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 6.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla
Sprzedającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Podpisy Stron:

