Załącznik nr 2

UMOWA NR (wzór)
Zawarta w dniu ………….. 2021 r. w Rościsławicach pomiędzy :
Powiatem Trzebnickim, 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, NIP 915-1605-763 - Domem Pomocy Społecznej, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego
33 reprezentowanym przez : Dyrektora Domu - Halina Kucznier
zwanym dalej „Sprzedającym”,
a
…………………………………………………
………………………………………………....
…………………………………………………
zwanym w treści umowy „Kupującym”,

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1. Marka/model: Fiat Doblo Cargo
2. Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
3. Liczba miejsc siedzących: 2
4. Nr VIN: DTR009210006
5. Rodzaj silnika: ZS
6. Układ/ilość cylindrów silnika: R4
7. Pojemność skokowa silnika: 1910 ccm
8. Moc silnika: 74 kW
9. Rodzaj napędu: przednia oś
10. Wskazania drogomierza: 308694 km
11. Rok produkcji: 2003
12. Rodzaj paliwa: olej napędowy
13. Kolor: biały
14. Nr rejestracyjny: DTR30629
15. Pierwsza rejestracja: 26.11. 2003 r.
16. Data ważności badania technicznego: 02.08.2022 r.

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż 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: ................................................
Słownie: ........................................................................................................................

§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na
kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje
jednocześnie odbiór pojazdu.

§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza
znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.

§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dla Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego..

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

z czego 2 egz.

