AG.2409.1.2019

załącznik nr 7 do zarżądzenia nr 79/2019
Dyrektora Wojewódżkie8o ośrodka Ruchu
Dro8owe8o W Gorzowie Wlkp. z dnia 19.07.2019 r,

Projekt umowy sprzedoży pojozdu
(dla osoby nabywojqcej mienie ruchome w zwiqzku z prowadzonq działalnościqgospodarczq)

Umowa sprzedaży pojazdu nr

...................,.

zawarta W dniu ......,......,....... W Gorzowie Wielkopolskim, pomiędzy Wojewódzkim ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Podmiejskiej 18,
NlP 5992334786, REGoN 210465647, zwanym dalej ,,sprzedającym" reprezentowanym przez:

z siedzibą

w

reprezentowanym(ą) przez:

wpisanym(ą)

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje
(VlN) ................, rok

produkcji

do

§1

pojazd.....,

model: .......,.....,., nr identyfikacyjny

nr rejestracyjny

§2

sprzedający oświadcza, że pojazd o którym mowa W § 1 stanowi własnośćWojewódzkiego ośrodka
Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie,
ani nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

§3
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje pojazd opisany w §

VAT 23% ,......,...,.,...,........zł, co daje
złotych:,.....,..,,.,.... ...,.......................... ).

2. Kwota określona W
w

wysokości

§ 3

ust.

1

1 za cenę netto ..,....,..,......... .-.... zł, +
(słownie
brutto,..,,..,,,.....,.........zł

umowy pomniejszona

,

o

wysokoŚĆ wpłaconego wadium

płatna jest w całościw terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania

umowy tj. do dnia .................. przelewem na konto sprzedającego nr 54 I24o 3640 1111 0000
4t77 5402.
3. Wydanie pojazdu wraz z Wyma8anymi dokumentami nastąpi protokolarnie po podpisaniu
niniejszej umowy oraz wpływie ceny sprzedaży określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wysokość
wpłaconego wadium na konto Sprzedającego.
4. Sprzedający zastrzega sobie Własnośćpojazdu do chwili uiszczenia przez Kupujące8o całkowitej
ceny sprzedaży.

§4
1. Kupujący ośWiadcza, że stan techniczny pojazdu jestmu znany inie zgłasza do niego zastrzeżeń.
2. Kupujący oświadcza ponadto, źe dokonał sprawdzenia oznaczeń numerowych pojazdu
i nie zgłasza do nich zastrzeżeń.

3. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi

za

jakiekolwiek wady przedmiotu sprzedaży.

'Ąl
)

z

§5
zawarciem umowy

w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdóW mechanicznych podjęte zostaną przez Kupującego
W ciągu 3 dni od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego pojazdu).
Wszelkie czynnościzwiązane

§6

Wszelkie koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy, ponosi Kupujący.

§7

Wszelkie spory Wynikające z realizacji umowy rozstrzy8ane będą przez sądy rzeczowo właściwedla
sprzedające8o.

§8

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Sprzedający:

Kupujący:

