Załącznik nr 3
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU: FORD Tourneo Conn. 1.8 TDCi.
W dniu ….. kwietnia 2021 r. w Katowicach pomiędzy:

Urzędem Statystycznym w Katowicach z siedzibą przy ul. Owocowej 3, 40-158 Katowice REGON:
000331582, NIP: 634-013-63-16, reprezentowanym przez Aurelię Hetmańską - dyrektora Urzędu
Statystycznego w Katowicach, zwanym dalej „Sprzedającym”
a
................................................... zamieszkałym ul. ............................, ...-.... .......................... PESEL: ………………....;
legitymującym się dowodem osobistym nr ............................................. wydanym przez .............................................
(opcjonalnie

w

przypadku

osób

prowadzących

działalność

gospodarczą

i

osób

prawnych:

……………………………………………… z siedzibą przy ul. ………………………………, …-… ………………….…………………………,
REGON: ……………………, NIP: ….-…-…-…) zwanym dalej „Kupującym” została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w drodze przetargu publicznego i przeniesienie prawa własności przez
Sprzedającego na rzecz Kupującego pojazdu marki: FORD Tourneo Conn. 1.8 TDCi nr rejestracyjny:
SK 0435W, nr podwozia – nadwozia (VIN): WF0JXXTTPJAB21706; rok produkcji: 2010.
§2
Sprzedający oświadcza, że ww. pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, praw osób
trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Zgodnie ze złożoną ofertą w organizowanym przez Sprzedającego przetargu publicznym na sprzedaż
ww. samochodu, Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: .................................... (słownie:
.......................................................................................................................................................................................................),
w tym kwotę 474,00 zł brutto, która została wpłacona Sprzedającemu jako wadium warunkujące możliwość
przystąpienia do przetargu publicznego. Wadium wpłacone przez Kupującego nie podlega zwrotowi i jest
zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
§4
Sprzedający przenosi prawo własności przedmiotu umowy na rzecz Kupującego za kwotę określoną w § 3
z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
§5
1.

Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu po uzyskaniu w Narodowym Banku Polskim
potwierdzenia dokonania wpłaty na konto Sprzedającego podane w § 6.
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2.

Wraz z przedmiotem umowy Sprzedający wyda Kupującemu:
a)

dowód rejestracyjny pojazdu (seria i numer): …………………….,

b)

kartę pojazdu (seria i numer): …………………………………….,

c)

instrukcję obsługi: 1 szt.,

d)

książkę serwisową pojazdu: 1 szt.

e)

kluczyki do samochodu: 2 komplety,

jednocześnie Sprzedający oświadcza, że ww. przedmioty i dokumenty są jedyne jakie posiada
i wszystkie zostaną przekazane Kupującemu wraz z przedmiotem umowy.
3.

Strony ustaliły, że wniesienie kwoty należnej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
wszelkie dodatkowe koszty wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy obciążają
Kupującego.
§6

Kwotę brutto określoną w § 3 należną tytułem realizacji niniejszej umowy (pomniejszoną o kwotę
wpłaconego wadium) Kupujący wpłaci na nw. rachunek bankowy:
NARODOWY BANK POLSKI Oddział w Katowicach
Nr rachunku: 54 1010 1212 0014 4322 3100 0000
Tytuł: FORD Tourneo Conn. 1.8 TDCi, SK 0435W
Sprzedający za przedmiot umowy niezwłocznie wystawi fakturę Vat po zapłaceniu ceny nabycia przez
Kupującego.
§7
Kupujący oświadcza, iż przejmuje pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się znajduje
i w stosunku do Sprzedającego nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnych ukrytych wad.
§8
W

sprawach

nieuregulowanych

w

niniejszej

umowie

zastosowanie

mają

obowiązujące,

w tym zakresie przepisy prawa.
§9
Niniejszą

umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

dla każdej ze stron.

...................................................
Podpis Sprzedającego

.....................................................
Podpis Kupującego
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POTWIERDZENIE ODBIORU SAMOCHODU FORD Tourneo Conn. 1.8 TDCi
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………..…………………………………..…….………………..
Potwierdzam odbiór samochodu osobowego FORD Tourneo Conn. 1.8 TDCi o nr rejestracyjnym SK 0435W,
wszystkich przedmiotów i dokumentów wymienionych w § 5 ust. 2 umowy kupna sprzedaży samochodu
zawartej

w

dniu

……………………………….

oraz

nie

wnoszę

żadnych

dodatkowych

w stosunku do Sprzedającego.

Katowice, dn. ……………………………

……………………………………………..
Czytelny podpis Kupującego
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roszczeń

