UMOWA SPRZEDAŻY Nr
zawarta w dniu

/2018

2018 roku we Wrocławiu pomiędzy:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
Straż Miejska Wrocławia, ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław ; NIP: 897-13-83-551
reprezentowana przez:
Zbigniew Słysz - Komendant Straży Miejskiej Wrocławia
działający na podstawie Pełnomocnictwa nr 155/III/JO/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 lipca 2011r.
zwany w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
reprezentowana przez:
zwany w dalszej części umowy Nabywcą
na podstawie dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty, zawarta została umowa o następującej
treści:
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
§1

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Toyota Yaris Hybrid o nr rejestracyjnym
DW205SR, rok produkcji 2012, nr identyfikacyjny (VIN): VNKKD3D330A014348.
2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Nabywca oświadcza, że stan techniczny powyższego pojazdu jest mu znany.
ZASADY WYDANIA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
§2

1. Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu zapłaty i przedłożeniu przez Nabywcę dowodu zapłaty za
pojazd.
2. Miejscem wydania przedmiotu sprzedaży jest parking przy obiekcie Straży Miejskiej Wrocławia
przy ul. Kosmonautów 274 we Wrocławiu.
2. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Nabywcy, na Nabywcę przechodzi ryzyko uszkodzenia lub
utraty przedmiotu sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w uzgodnionym między stronami terminie, nie później niż w
terminie 7 dni od daty sprzedaży. Czynności odbioru zostaną potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez obie strony umowy.
4. Osobami upoważnionymi do wydania i odbioru przedmiotu sprzedaży są:
przedstawiciel sprzedającego - Andrzej Janusz
nabywca/przedstawiciel CENA NABYCIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§3

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 umowy na kwotę:
brutto
zł (słownie:
)
w tym netto
zł (słownie:
)
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości 23%,
czyli
zł (słownie:
).
2. Płatność ceny sprzedaży nastąpi przelewem w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży, na rachunek Sprzedającego w Banku PKO BP S.A. nr 88 1020 5226 0000 6702 0416
4786.
3. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego. Za termin dokonania
płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.
4. Strony ustalają, że koszty związane z przeniesieniem prawa własności obciążają Nabywcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory, jakie wynikną w następstwie wykonywania umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Sprzedającego, 1 egz. dla Nabywcy.
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