
UMOWA SPRZEDAŻY NR……….. 
 

Zawarta w dniu …………………… w Poznaniu pomiędzy:  

Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Panem Jackiem Kowalewskim, działającym w imieniu  

i na rzecz Urzędu Statystycznego w Poznaniu, 60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, identyfikującego 

się numerem NIP 777-00-04-173, REGON 000331671 zwanym w treści umowy „Sprzedającym” 

a 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy „Kupującym”  

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w związku z wyborem oferty Kupującego, jako najkorzystniejszej  

w przeprowadzonym w dniu ...............................przez Sprzedającego przetargu publicznym 

nr……………………………. na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, zaliczanych przez 

Sprzedającego do środków trwałych. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem zbywanego składnika majątku ruchomego tj. 

smartfona/samochodu osobowego ……., zwanego w treści umowy „przedmiotem umowy” , nr inwentarzowy 

………, nr rejestracyjny ……., rok produkcji ……, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Ogłoszeniu o 

przetargu, dalej zwanego przedmiotem umowy.  

 

§ 3 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy przedmiot umowy. 

§ 4 

Kupujący tytułem ceny za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu kwotę ..………….……………  zł brutto, 

słownie: ……………………………………… ………………………..………………………………………………...złotych brutto, płatną 

przelewem na konto bankowe  nr …………………………………………przed wydaniem w/w przedmiotu umowy. 

§ 5 

1.  Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Wadium w kwocie ………………. zł zostanie zaliczone na poczet ceny. Zapłata wówczas będzie wykonana po 

uiszczeniu przez Kupującego różnicy między ceną nabycia a wysokością wadium. 

2. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu umowy do chwili uiszczenia przez Kupującego 

całkowitej ceny nabycia.  

3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w godzinach funkcjonowania Sprzedającego niezwłocznie po 

zapłaceniu przez Kupującego należnej kwoty, o której mowa w § 4. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, potwierdzającego dokonanie czynności odbioru, podpisanego przez: 



Osoba reprezentująca Sprzedającego ……………………………….. 

Osoba reprezentująca Kupującego …………………………………. 

5. Kupujący odbierze nabyty przedmiot umowy we własnym zakresie i na własny koszt, nie później niż w 

terminie do 7 dni liczonych od dnia uiszczenia ceny o której mowa w ust. 1. 

§ 6 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny i wyposażenie określonego w § 1 niniejszej umowy 

przedmiotu umowy i oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji do Sprzedającego.  

 

§ 7 

1. W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy o którym mowa w  § 1 lub nienależytego wykonania 

Umowy obowiązywać będą następujące kary umowne:  

1)  Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za nieodebranie składnika majątku ruchomego w 

terminie określonym w § 5 ust. 5 umowy, w wysokości 1% wartości ceny określonej w § 4, za każdą 

rozpoczętą dobę  opóźnienia; 

2)  w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedającemu, 

przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 20% wartości ceny określonej w § 4. 

2. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota księgowa, którą Kupujący ureguluje w terminie 14 dni, 

od daty wystawienia noty  

3. W razie gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Sprzedający może 

dochodzić w każdym  wymienionym  tam   przypadku   odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Sprzedaż następuje bez gwarancji, a strony postanawiają, że zapisy o rękojmi rzeczy sprzedanej zostają 

między nimi z tego tytułu wyłączone w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

 

§ 9 

1. Wszelkie spory, związane z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

 siedziby Sprzedającego. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W kwestiach nieuregulowanych i spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

 innych powszechnie obowiązujących na terenie Polski przepisów. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla 

Kupującego. 

5. Wykonywanie Umowy wymaga, aby Strony wymieniały się danymi osobowymi osób, którymi będą 

 się posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich 

 podwykonawców, pracowników swoich i swoich podwykonawców, jak i innych osób) dalej zwanych 

 „Personelem”. W związku z tym Strony będą wymieniać się danymi osobowymi Personelu 

 (przekazanie administrator do administratora). W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

 ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 



 danych, zwane dalej RODO), Strona przekazująca dane osobowe Personelu („Strona przekazująca”) 

 zobowiązuje się i jest upoważniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymującej dane 

 osobowe Personelu („Strona Otrzymująca”) informacji zgodnie z zakresem art. 14 RODO. 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                                           KUPUJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Załącznik nr 1 

        POZ-AD. 

 

 

   Protokół odbioru przedmiotu umowy 

   odebranego w dniu ………………………. 

 

w ramach umowy nr POZ-AD………. z dnia ……………………………r. zawartej pomiędzy Urzędem Statystycznym w 
Poznaniu, a ………………………………………….  

 

Składnik majątku 
rzeczowego 

Nazwa/Model Nr inwentarzowy 

   

   

 

Protokół sporządzono w dniu: ………………………………………………………. 

 

Uwagi: ………………………………. 

 

 

Przedstawiciel Sprzedającego:       Kupujący:  
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