
UMOWA SPRZEDAŻY 
 
zawarta w dniu ………………………… w ……………………………. pomiędzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie, Paplin 23, 96-111 Kowiesy, NIP: 836-17-37-298,  REGON: 

750725490, KRS: 0000215033 

reprezentowaną przez: 

Prezes OSP  – Tadeusz Białek  

Skarbnik OSP – Łukasz Mikulski 

 

zwana dalej Sprzedającym,  
 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Kupującym”, 

 
o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód specjalny pożarniczy marki IVECO THW Magirus- 

Deutz SRT  FM130D9FA  o numerze rejestracyjnym  ESKL 601,  rok produkcji 1984 numerze 

indentyfikacyjnym 4900154939 

dane dodatkowe:........................................................................................................................................... 

zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, za cenę ……………………… zł brutto 

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

 

§ 2 

 
Sprzedający oświadcza, że: 

1)jest właścicielem samochodu opisanego § 1niniejszej umowy, 

2)samochód jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, a nadto, że nie stanowi on przedmiotu zastawu 

bądź zabezpieczenia. 

§ 3 

 
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i po zapłaceniu 

ustalonej ceny nabycia. 

2. Kupujący dokona zapłaty ceny określonej w § 1 umowy przelewem w terminie 7 dni od dnia 

sporządzenia niniejszej umowy na  rachunek bankowy Sprzedającego:  

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/ Kowiesy nr konta: 87 9291 0001 0031 4237 2000 0010 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu na rachunek Sprzedającego. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj. dowód 

rejestracyjny seria DR/BAJ 1149956 i potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. 

4. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc 

żadnych zastrzeżeń. 



5. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego 

przedmiotem sprzedaży. 

 

§ 4 

 
Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego zakupionego samochodu i nie zgłasza do niego 

żadnych uwag. 

 

§ 5 

 

Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 6 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Sądem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnych sporów z tytułu niniejszej umowy będzie 

właściwy miejscowo sąd powszechny dla Sprzedającego. 

 
§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  

 

 

 

 

 

 

 
..................................................... ..................................................... 

Sprzedający Kupujący 

 

 

 

 

 


