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UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Podzamczu pomiędzy:
Województwem Świętokrzyskim- Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze
45, 26-060 Chęciny, NIP 959-18-66-812, REGON 260315067,
reprezentowanym przez Dyrektora Michała Piasta na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 583/15 z dnia 29 lipca 2015 roku,
- zwanym dalej Sprzedającym
a
(imię i nazwisko):……………………………………………………………………………………...
PESEL:………………………………………NIP:……………………………………………………
Adres zam.:…………………………………………………………………………………………….
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:…………………………………………………………………...
wydany przez:………………………………………………………………………………………….
- zwany dalej Kupującym,

§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego:
marka/model: Opel Signum Elegance 2.0 rok produkcji 2004
nr VIN (nadwozia) W0L0ZCF485104478G
nr rejestracyjny TK 2470H, przebieg 410862 km.
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi wyłączną własność Urzędu
Marszałkowskiego – Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego jest wolny od wad
prawnych oraz praw osób trzecich, że 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.
Kupujący w terminie nie dłuższym niż siedem dni od daty wystawienia faktury zapłaci pełną cene
sprzedaży na rachunek wskazany przez Sprzedającego.
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§ 5.
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy
za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy.
§ 6.
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie
powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§ 7.
1. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia
określonej w § 3 niniejszej umowy.
2. Przedmiotem wydania będzie również wyposażenie samochodu oraz dokumenty.
§ 8.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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