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Załącznik nr 4

PROJEKT UMOWY
do przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji)
na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407

Umowa zawarta w dniu ………..……. 2016 roku w …………………. pomiędzy:
Województwem lubuskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, z siedzibą przy
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, posiadającym nr NIP 973-00-45-994 zwanym
dalej Sprzedającym, którego reprezentuje ………………………………….………..
a
…………………………………………………………………………………………………
Adres:
.......................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ............................. wydany przez .......................................
PESEL: ...................................................... NIP: .........................................................................
zwanym dalej Kupującym

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model Peugeot 407, rok produkcji 2007, nr VIN VF36DRFJC21629811,
nr rejestracyjny FZ 58766, przebieg (km) .....................................................
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
W drodze licytacji cena pojazdu została ustalona na kwotę: ......................................................
Słownie: .......................................................................................................................................
Płatność nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy.

§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w §1 niniejszej
umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do
Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
Rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona w stosunku do nabywców nie będących
konsumentami W Przypadki nabywców będących konsumentami rękojmia zostaje
ograniczona na okres 1 roku od dnia wydania rzeczy.
§8
W przypadku niedotrzymania zobowiązania i brak płatności za nabyty pojazd w terminie wskazanym
powyżej, Kupujący traci wszelkie prawa wynikające z umowy.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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