PROJEKT UMOWY

Zawarta w Koszalinie w dniu ................................................................................................
pomiędzy:
Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Mieszka I go
39, zwanym dalej „SPRZEDJĄCYM" lub „ZORD”, reprezentowanym przez:
mgr Eugeniusza Romanów - Dyrektora
a
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................., zwanym dalej „KUPUJĄCYM,"
w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu
nieograniczonym, ogłoszonym w dniu 24.02.2020 r. i zakończonym w dniu ..........................
zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Peugeot 208 Active,
rok produkcji .......................... o numerze rejestracyjnym .................................... opisanego w zał. nr 2
do ogłoszenia o przetargu.
2. Sprzedający sprzedaje, a kupujący nabywa powyższy środek transportu, zgodnie ze złożoną ofertą,
która stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego jest
przedmiotem, jak i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny nabywanego środka transportu będącego
przedmiotem umowy, nie zgłasza żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie
Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
§4
1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej umowy,
zgodnie z ofertą za kwotę brutto .................................... zł stanowiącą cenę sprzedaży.
2. Kupujący za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto:
...............................................................................................................................................................zł
(słownie:.................................................................................................................................................),
pomniejszoną o kwotę wadium wniesionego przez Kupującego w kwocie brutto...................................,
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329 na
podstawie wystawionej faktury.
§5
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniach 19 – 20.03.2020 r., po
wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w § 4. Kwotę za nabyty pojazd należy wnieść w terminie 3
dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego .

3. Sprzedający wyda Kupującemu (po dokonaniu rozliczenia) wszystkie posiadane dokumenty
dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z niego.
§6
Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także
koszty uiszczenia opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§7
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego .
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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