Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 228/21Wójta Gminy Brody
z dnia 8 lipca 2021 r.
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY (projekt)
zawarta w Brodach w dniu ............ 2021 r. pomiędzy:
Gminą Brody, Rynek 2, 68-343 Brody, NIP: 928-208-30-70, reprezentowaną przez:
Pana Ryszarda Kowalczuka – Wójta Gminy Brody,
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Brody – Pani Beaty Jałocha, zwaną
dalej „Sprzedającym"
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Kupującym".
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Autobus marki: AUTOSAN S.A.
Rok produkcji: 2008
Nr rejestracyjny: FZA 4K45
Nr identyfikacyjny (VIN): SUADW3CFT8S680900
Przebieg: 374746 km.
Pojemność skokowa/moc silnika: 4462 ccm/136kW (185KM).
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie
toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu nieograniczonego na
kwotę brutto:................................................... słownie:..........................................................
§ 4.
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje.
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
2. Wraz z pojazdem Sprzedający wydał Kupującemu wszystkie dokumenty niezbędne do
prawidłowego korzystania z niego:
- dowód rejestracyjny seria i nr ……wydany przez Starostę Żarskiego
- kartę pojazdu …
§ 5.
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz
oświadcza, że nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i
z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 6.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji ponosi Kupujący.
§ 7.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY:
……………………………

KUPUJĄCY:
…………………………………

