Załącznik nr 2 do
ogłoszenia o przetargu publicznym
na sprzedaż samochodu służbowego Fiat Panda
z dnia 20.03.2018 r.

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SAMOCHODU
zawarta w dniu ………………. w Pruszkowie, pomiędzy:
Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
NIP: 534-11-09-982
REGON: 010054301
reprezentowanym przez: Roberta Radziwonkę – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Pruszkowie
zwany dalej Sprzedającym,
a
Panem/Panią …………………………………………PESEL………………………………….
legitymującym/cą się dowodem osobistym seria………… nr ……………………………….. .
wydanym przez ……….………………………………………………..................................
zamieszkałym……………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729) o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Fiat Panda o numerze rejestracyjnym WPR 99A3
rok produkcji 2005
nr VIN ZFA16900000515779
przebieg …......................................................... km.
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych,
nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się
żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, ani nie stanowi on przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Kupujący, za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ………..……….. zł brutto
(słownie:……………………………………………………………………………………….),
pomniejszoną o wartość wadium złożonego w przetargu, a zaliczonego na poczet ceny,
w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych), czyli kwotę
…………..………………. zł brutto (słownie:……………………..…………………………
………………………) płatną przelewem na rachunek bankowy: ….………………………
…… ……… ……………………. ……………………………………………………………...
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego
należnej kwoty, o której mowa w § 3.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu, a w szczególności dowód rejestracyjny,
kartę pojazdu.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony umowy
protokołu przekazania i odbioru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 5.
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy i nie wnosi do
niego żadnych zastrzeżeń.
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc
do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy związane z przedmiotem umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla
każdej ze Stron.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Oferta Kupującego z dn. …..……..2018 r.
Załącznik Nr 2 - Protokół przekazania i odbioru z dn. …….…….2018 r.

………………………………..
KUPUJĄCY

…………………………………..
SPRZEDAJĄCY

Załącznik nr 2 do
umowy sprzedaży samochodu
z dnia ………...2018 r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU
do umowy sprzedaży samochodu osobowego Fiat Panda o numerze rejestracyjnym WPR
99A3
Protokół spisany w Pruszkowie w dniu.................................. pomiędzy:
Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Drzymały 30, 05-800
Pruszków
NIP: 534-11-09-982, REGON: 010054301 reprezentowanym przez: Roberta Radziwonkę –
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie zwanym w treści umowy Sprzedającym
a
Panem/Panią …………………………………………PESEL………………………………….
zwanym w treści umowy Kupującym
W dniu …………………….Kupującemu został przekazany samochód osobowy Fiat Panda
o numerze rejestracyjnym WPR 99A3, rok produkcji 2005, nr VIN ZFA16900000515779
przebieg ….........................km oraz:
1. Dwa komplety kluczyków,
2. Karta pojazdu: KP/AAA 4906115,
3. Dowód rejestracyjny,
4. Komplet opon letnich,
5. ……………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………..
Kupujący potwierdza, że stan techniczny i prawny samochodu osobowego, o którym mowa
jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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