
 

                                                                                                   WZÓR   

UMOWA   Nr …. /2019 

sprzedaży łodzi desantowej 

 

 

        Zawarta w dniu  ………………………….. pomiędzy:  

        - Gminą Gryfów Śląski  z  siedzibą  w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, NIP 616-12-23-228   

        reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierda Poniźnika   

 z  kontrasygnatą Skarbnika Gminy Gryfów Śląski -  Marka Kurca    

         zwaną  dalej Sprzedającym, z jednej strony  

  a,    

 

…………………………………………………………………………………………... 

(nazwa, adres oraz numer KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o  wpisie do  ewidencji  

 działalności gospodarczej )    

                            

        posiadająca (-cym)   

        NIP ……………………    REGON ……………………….   

        reprezentowaną (-nym)  przez:  

        -  ………………………………………………………………………………………. 

        zwaną(-ego) dalej Kupującym, z drugiej strony  

 

        lub  (w przypadku  osoby fizycznej)  

        Panią (-em)  …………………………………….     legitymującą (-ym) się dowodem  

 osobistym seria …… numer ………  wydanym  przez …………………………………     

zamieszkałą(-ym)    w  ………………………………………………………………….. 

           ………………………………………………………………………………………….. 

          zwaną(-ego) dalej Kupującym, z drugiej strony  

 

          w  wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym  

          przetargu ofertowym zawarto umowę następującej treści:  

 

§  1 

 

        Przedmiotem umowy jest sprzedaż łodzi desantowej.  

          

§  2 

 

       Sprzedający oświadcza, że łódź będąca przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolna od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ta łódź, oraz że nie stanowi ona również 

przedmiotu zabezpieczenia.  

 

                                                                        

§  3 

 

Kupujący tytułem ceny za przedmiotową łódź zapłaci Sprzedającemu   

 

Kwotę  ………………………..   złotych …………………groszy …………………….   



         (słownie:   ……………………………………………………………………………….)  

         przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego     

         nr ………………………………………………………………………………………….  

         lub gotówką  w kasie Sprzedającego.  

 

 

§  4 

  

   1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie      po   

wniesieniu  należnej kwoty, o której mowa w § 3 umowy.  

                                                   

§  5 

 

        1. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny łodzi określonej w § 1            

niniejszej umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do      

Sprzedającego.  

            

        2. Strony ustaliły, że kwoty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy oraz koszty 

podatku od czynności cywilno-prawnych obciążają Kupującego.  

         

§  6 

 

       1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy    Kodeksu 

Cywilnego.  

 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej 

ze stron.  

 

 

 

       SPRZEDAJĄCY:                                                                  KUPUJĄCY:  

 
 

 

 

 

 

        ……………………………... 

          /kontrasygnata Skarbnika 

              Gminy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              



 


