Nadleśnictwo Kamienna Góra

Załącznik nr 2
Kamienna Góra, ………………2021 r.

UMOWA
zawarta w Kamiennej Górze w dniu ……………. 2021r.,
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem
Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze,58-400, przy ulicy Bohaterów Getta 33, NIP
614-010-20-57, REGON: 931023954, reprezentowanym przez:
Dariusza Gajdę – Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra, zwanym w dalszej części
umowy „Sprzedawcą” ,
a Panią/Panem ………………………………………………………, legitymującym się dowodem
osobistym seria: ………....…… nr ………………………………………….
………………………………………………………..,
zamieszkałym

w

nr

wydanym przez

PESEL .………….……………………

…………………………………………………………………..

przy

ulicy

………………………………………………………………………………………….………………..* .
…………………………………………………………………………………….

z

siedzibą

w

…………………………………………………………………………..……………………..…………..
NIP/REGON/KRS*:

.……………………………………………………………………………………

reprezentowanym
przez………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..*

zwanym

w

treści umowy „Kupującym”,
o następującej treści:
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje w wyniku wygranego postępowania przetargowego
samochód ciężarowy Mitsubishi L-200, rok produkcji 2007, o nr rej. DKA 67AN,
nr VIN: MMBJNKB407D089873.
§2
Przedmiot sprzedaży stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, nie jest
obciążony prawami osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postepowania.
Przedmiot ten nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia.
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§3
1. Kupujący, tytułem ceny nabycia zapłacił Sprzedawcy kwotę ………………………………… zł
brutto (słownie złotych …………………………………………….………………………………..) na
podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury.
2. Na poczet ceny zalicza się wpłacone przez Kupującego wadium w kwocie ………………….
(słownie złotych ………………………………………………………………………………....)
§4
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w terminie po otrzymaniu
zapłaty ceny sprzedaży na podstawie protokołu odbioru.
§5
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu sprzedaży i oświadcza
ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedawcy.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także podatek od
czynności cywilnoprawnych, obciążają Kupującego.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

……………………………….

……………………..……
Kupujący

Sprzedawca
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