
Załącznik nr 3 
do Regulaminu przetargu (licytacji ustnej) 
na sprzedaż składnika majątku ruchomego 
Gmina Bedlno,Bedlno 24, 99-311 Bedlno

PROJEKT UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU NR ……/2010

W dniu ………………… w  Bedlnie pomiędzy Gminą Bedlno,w imieniu której działa 
Wójt Gminy – mgr inż Krzysztof Kołach,  zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”
a 
…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
…………………………………………………………………………………………………

NIP, Regon (jeśli dotyczy) lub seria i nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych, 
organ wydający i data wydania dowodu osobistego

…………………………………………………………………………………………………
Adres Nabywcy lub adres siedziby firmy (ulica, kod, miejscowość)

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki Opel model Astra 1,6 , 
numer nadwozia WOLOOO53N2686459, rok produkcji 1992., 

§ 2.
Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 będący przedmiotem umowy:

1. stanowi jego wyłączną własność, 
2. jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich 
3. nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd,
4. nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3.
1.  Kupujący  zapłaci  Sprzedającemu  za  przedmiot  sprzedaży  określony  w  §  1  niniejszej 
umowy cenę =…………. zł (słownie: …………………………………………………..).
2.  Należność  za  przedmiot  umowy  należy  wpłacić  na  konto  Sprzedającego  nr:  Bank 
Spółdzielczy „Wspólna Praca” Kutno 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003  w terminie do 7 
dni od dnia zawarcia umowy.
3. Na poczet ceny nabycia zaliczono wpłacone wadium w kwocie =…………. zł (słownie: 
………………………………………..).
4. Wszelkie podatki i inne opłaty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący.



§ 4.
1.  Sprzedający  przenosi  na  Kupującego  własność  pojazdu  określonego  w  §  1  niniejszej 
umowy.
2. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany a stan techniczny pojazdu jest mu znany 
i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu  i nie wnosi  zastrzeżeń. 
                                                                      § 5
 W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu 
cywilnego.                                                    
                                                                      § 6
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej 
ze stron.

SPRZEDAJĄCY       KUPUJĄCY


