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Umowa nr …………………………… 

 

zawarta w dniu 11-03-2015 r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, zastąpioną 

przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji 71-245 Szczecin, ul. Szafera 7,  którą 

reprezentuje Waldemar Gill – Dyrektor, zwaną dalej „Sprzedawcą”, a 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

NIP  ………………………….. 

reprezentowany przez ……………………………… 

zwany dalej Kupującym,  

 

W wyniku aukcji przeprowadzonej dnia ……… na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego, 

strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

§1 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony składnik majątku ruchomego:  

Samochód ciężarowy Daewoo Lublin II, nr rej. ZS 45044, nr nadwozia 

SUL332411V0021437, rok produkcji 1997 wraz z częściami do naprawy.  

§2 

Składnik majątku ruchomego, o którym mowa w §1 stanowi własność Sprzedawcy, jest 

wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku 

do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie 

stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

§3 

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy Składnik majątku ruchomego zapłaci Sprzedawcy 

kwotę …………...- zł brutto (słownie: …………………….), płatną gotówką w kasie 

Sprzedawcy lub przelewem. 

§4 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o 

której mowa w § 3 w siedzibie Sprzedawcy.  

§5 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny składnika majątku ruchomego 

określonego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł 

żadnych pretensji do Sprzedawcy.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 

§6 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym ewentualne 

koszty publiczno-prawne, obciążają Kupującego.  

§7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w wykonaniu umowy będą poddane rozstrzygnięciu 

właściwemu Sądowi w Szczecinie. 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

 
 

SPRZEDAWCA         KUPUJĄCY 
 

 


