Załącznik nr 4

Projekt umowy sprzedaży
Umowa kupna - sprzedaży nr .........................................
Zawarta w Toszku dnia: ____________2021r. pomiędzy:
Gminą Toszek, z siedzibą w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 180 Toszek
NIP: 9691605695, REGON: 276257771
reprezentowaną przez:
Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka
Zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym
a
………………………………………………………………………………………………......
(nazwa, adres)
NIP:……………………………………………………………………………………………...
REGON: ………………………………………………………………………………………..
Reprezentowanym
przez: ………………………………………………………………………..
Zwanym dalej Kupującym
lub
Panią/em ………………………………………………………………………………………...
legitymującą/ym się dowodem osobistym seria …………. Numer....………………. wydanym
przez ……………………………………………………. zamieszkałą/ym ……………............
…………………………………………………………………………………………………..
Zwanym dalej Kupującym
W wyniku przeprowadzonego przez Sprzedającego postępowania przetargowego w drodze
pisemnych ofert na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019r. poz.2004 z późn. zm.)
§1
1) Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem autobusu szkolnego:

Autobus marki AUTOSAN, typ: A0909L.05, wersja SMYK nr rej. SGL4K73,
nr identyfikacyjny (VIN): SUADW3CFT8S680756; rok produkcji 2008; przebieg:

181655 km; pojemność skokowa silnika: 4461 ccm; rodzaj paliwa: diesel; moc: 130
kW; kolor: żółty.
2) Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 pojazd:

- nie posiada aktualnych badań technicznych (od 2017 r.),
- ma opłacone ubezpieczenie komunikacyjne OC i NNW do dn. 27.02.2022r.,
- nie był garażowany,
- nie był uruchamiany od 2013 roku,
- wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz
nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia,
- jest środkiem trwałym w ewidencji Urzędu Miejskiego w Toszku.
§2
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 pojazd za kwotę ustaloną
na podstawie pisemnej oferty zakupu złożonej w dniu ..........................2021r.
w wysokości : .........................zł
brutto (słownie:.............................................................................................................)
2. Cena wywoławcza ww. pojazdu wynosiła 14.637,00 zł brutto (słownie brutto:
czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100), została ustalona
w oparciu o wycenę nr 7071/2021 z dn. 15.12.2021r. wykonaną przez rzeczoznawcę
samochodowego (nr uprawnień 1695)
3. Zaoferowaną kwotę Kupujący wpłaci przelewem na konto Sprzedającego nr 33 1050
1298 1000 0023 6327 5534 w ING Bank Śląski S.A. przed podpisaniem umowy na
podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. Przy podpisaniu umowy należy
przedłożyć potwierdzenie dokonanego przelewu.
4. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy i uiszczeniu
należności określonej w §2 ust. 1.
§3
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym lub że zrezygnował
z oględzin nabywanego samochodu oraz oświadcza także, że nabywa samochód w takim stanie
technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§4
Sprzedający wraz z samochodem wydał Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego tj.:
•

Dowód rejestracyjny seria: DR/BAK 3154416 wydany przez: STAROSTĘ
GLIWICKIEGO
§5

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi kupujący.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Kupującego
i dwa dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:

_____________________________

NABYWCA:

________________________________

