
  

Załącznik nr 2 

(wzór umowy )UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
 
Umowa zawarta w dniu .............................................................. w Głownie 
 
Pomiędzy: 
 
Powiatem Zgierskim, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, NIP: 732 217 00 07 
reprezentowanym przez Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie, ul. Karasicka 51,w imieniu którego 
występuje 
Dyrektor - Bożena Szremska 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Joanny Łuczak  
zwanym w dalszej części Sprzedającym 
a 
 
….................................................................................,  
zwanym w dalszej Kupującym 
 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu marki …......................................nr rejestracyjny ……………. rok 
produkcji, nr VIN ……………………………….., który szczegółowo został opisany w ogłoszeniu o przetargu z dnia 
……………. Znak sprawy DPS.D.26.1.2017 
 

§ 2 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych 
oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  
 

§ 3 
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w oparciu przeprowadzonego postępowania na kwotę 

…......(słownie …………………….. złotych) brutto. 
2. Kwota wskazana w ust. 1 umowy zostanie wpłacona na konto bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym o 

Nr ….................................................. w terminie 7 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy na podstawie 
wystawionej faktury VAT. 

 
 

§ 4 
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za kwotę 

określoną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  
2. Kupujący w dniu przeniesienia prawa własność otrzyma wszelkie dokumenty posiadane przez Sprzedającego 

dotyczące stanu technicznego pojazdu oraz …................. 
 

§ 5 
1. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.  
2. Kupujący oświadcza, że zgłosi przedmiotową umowę w Wydziale Komunikacji celem dokonania 

przerejestrowania pojazdu. 
3. Strony zgodnie postanawiają, że Kupujący zgłosi fakt zawarcia przedmiotowej umowy podmiotowi, u którego 

Ubezpieczony jest pojazd opisany w § 1 umowy oraz wypowie ubezpieczenia pojazdu.  
 

§ 6 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 
kodeksu cywilnego.  
 

§ 7 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla sprzedającego jeden dla kupującego.  
 
 
Sprzedający          Kupujący 


