
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY 
  
 

Zawarta w Lewinie Brzeskim  dnia ………………2021 r. pomiędzy: 

Miejsko – Gminnym Domem Kultury 
ul. Rynek 14 
49-340 Lewin Brzeski 
NIP: 747-11-69-529; REGON: 530584031 

Reprezentowanym przez: 

 Dyrektora –  Tadeusza Tadla 

Zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym 

a 

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

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

(nazwa, adres) 

NIP:……………………………………………………………………………………………... 

REGON: ……………………………………………………………………………………….. 

Reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………….. 

Zwanym dalej Kupującym  

lub 

Panią/em ………………………………………………………………………………………... 

legitymującą/ym się dowodem osobistym seria …………. Numer....………………. wydanym 

przez ……………………………………………………. zamieszkałą/ym ……………............ 

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

Zwanym dalej Kupującym 

W wyniku przeprowadzonego przez Sprzedającego postępowania przetargowego w 

drodze ofert : 
§1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki:  

MERCEDES BENZ B Sprinter 208 CDI 
Numer nadwozia : WDB9036621R828975,  
Karta pojazdu : AAA 5568417 
Rodzaj pojazdu: Osobowy 
Rodzaj nadwozia : Wielozadaniowe  
Pojemność silnika: 2,2l 
Ilość miejsc : 9 
Rodzaj paliwa : Olej napędowy 



Rok produkcji : 2005 
Kolor : żółty,  
Przebieg 456 tys. km 

 
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 samochód: 

- Ma opłacone ubezpieczenie komunikacyjne OC do dnia 26.07.2021r. 

- Wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz    

  nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.   

§2 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 samochód za kwotę 

ustaloną na podstawie pisemnej oferty zakupu złożonej w dniu ..........................2021 r. 

w wysokości : .........................zł 

 brutto (słownie:.............................................................................................................) 

2. Cena wywoławcza w/w pojazdu wynosiła  9.000,00zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych brutto;  00/100). 

3. Zaoferowaną kwotę Kupujący wpłaci przelewem na konto Sprzedającego nr: 48 8870 

0005 1003 0100 0169 0202 na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury  w 

terminie wskazanym na fakturze.  

§3 

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym oraz oświadcza także, 

że nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego 

tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

§4 

Sprzedający wraz z samochodem wydał Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego tj.: 

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAO 4241456 

- Karta pojazdu: AAA 5568417 

§5  

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty podatku od czynności 

cywilnoprawnych ponosi Kupujący.  

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego.  

§7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

§8 

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

 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

 

    SPRZEDAJĄCY          KUPUJĄCY 


