załącznik nr 2
do Regulamin Przetargu Pisemnego na sprzedaż
samochodu cieżarowego IVECO DAILY TRUCK 65C15

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu ….………… 2015 r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, wpisanym do
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 000063546, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym
przez Dyrektora – Mariolę Brodowską,
a
…………………………………………………….., zwanym dalej Kupującym, ………………………….

§1
Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu ciężarowego IVECO DAILY
TRUCK 65C15, rok produkcji 2002, pojemności silnika 2800 cm³, nr rejestracyjny CB 57494, przebieg 62
525 km, nr nadwozia ZCFC65A0025389910, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
2.
Sprzedawca oświadcza, że opisany w ust. 1 pojazd jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych,
obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
3.
Sprzedawca oświadcza, że opisany w ust. 1 pojazd jest sprawny, a jego stan techniczny określa
ekspertyza techniczna NOT nr 67/2014 z 9 października 2014 r., z którą Kupujący się zapoznał.
1.

§2
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w ust. 1 pojazd za kwotę …………………….. zł słownie
(……………………………………………………………………).
§3
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu.
2. Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego pojazdu, jego
właściwości, parametrów i wyglądu.
§4
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. Na poczet ceny podlega zaliczeniu
wadium wpłacone przez Kupującego.
2. Po dokonaniu zapłaty całości należności Sprzedawca wraz z pojazdem wyda Kupującemu kluczyki
(2
szt.),
dowód
rejestracyjny,
ostatnią
polisę
ubezpieczenia
pojazdu,
kartę
pojazdu,
…………………………………….…………………………..……………..
§5
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych ponosi
Kupujący.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy jest sąd powszechny w Bydgoszczy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA

KUPUJĄCY

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1

