Załącznik nr 2
UMOWA kupna – sprzedaży

Umowa zawarta w dniu ………………….. r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze al. Niepodległości 15, NIP: 973-035-32-76, REGON:
000276340, reprezentowanym przez Pana Leszka Kanię – Dyrektora
zwanym dalej Sprzedającym,
a
……………………………………………..…………………………,
zamieszkałym
w ……………………………………….., przy ul……………….., legitymującym się dowodem
osobistym
nr
………………….wydanym
przez
……………………………..,
PESEL ……………………………
zwanym w dalszej części umowy Kupującym,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: samochodu ciężarowego marki FS Lublin rok produkcji
1994, nr nadwozia SUL037212R0001918, nr rej ZEB 4951.
§2
1. Wartość samochodu, o którym mowa w § 1 została ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu
i wynosi ……….…. zł (słownie: …………………………………………….) netto. Do wartości
netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
2. W dniu podpisania umowy sprzedający wystawi fakturę VAT płatną w terminie 14 dni od daty
wystawienia na rachunek bankowy nr 43 1090 1535 0000 0000 5301 9067.
§3
1. Sprzedający oświadcza, że:
1) pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność,
2) samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz
że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi
on przedmiotu zabezpieczenia.
2. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy
na kwotę określoną w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
§4
1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny samochodu i co do niego nie wnosi żadnych
zastrzeżeń.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega reklamacji.
§5
1. Strony ustaliły, że wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu wpłynięcia
należności na konto wskazane w § 2 ust. 1.
2. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z pojazdem:
a) 2 komplety oryginalnych kluczyków,
b) dowód rejestracyjny pojazdu,
c) Polisę OC

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§7
Sprzedający gwarantuje legalność pochodzenia pojazdu.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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