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UMOWA KUPNA - SPRZEDA ŻY SAMOCHODU 
 

zawarta w dniu ………………… 2013 r. 

 

pomiędzy: 
 

Gmin ą Linia, z siedzibą w: 

Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia 

REGON: 191675327, NIP: 588-11-30-342  

reprezentowaną przez: Łukasza Jabło ńskiego –Wójta Gminy Linia   

zwanym w treści umowy „Zleceniodawc ą”, 
zwanym dalej „Sprzedaj ącym”  
 
a 
 
……………………………………………………………………………  
dane Kupującego  - imię i nazwisko lub nazwa firmy 
……………………………………………………………………………….  
adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego 
…………………………………………………………………………………. 
NIP  lub numer dowodu osobistego   
reprezentowanym przez – …………………………………………………………  
zwanym dalej „Kupuj ącym” ,  
o następującej treści 

 
 

§ 1 
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący, nabywa samochód marki: AUTOSAN , typ: ……….. o nr 

rejestracyjnym: ………………….., pojemności silnika: …………, rok prod.: ………… za kwotę 
……………. zł, zgodnie z oferowaną w przetargu publicznym ceną zakupu. 

2. Cena sprzedaży zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z 
późn. zm.). 

 
§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu wymienionego w § 1 w ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd jest wolny od wszelkich wad prawnych i nie toczy się żadne 
postępowanie, którego byłby przedmiotem. Nie jest on również przedmiotem zabezpieczenia.  

 
§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu i nie wnosi 
zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.   

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc 
żadnych zastrzeżeń. 

 
§ 4 

1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w § 1  
niniejszej umowy cenę zakupu, zgodną z złożoną ofertą, tj.  kwotę ………………… zł słownie: 
…………………. 
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2. Wadium wpłacone w dniu ……….. w wysokości …………… zł zalicza się na poczet ceny nabycia.  
3. Kupujący zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży 

na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego: 83 8324 0001 0011 7027 7200 0010 wpłacić 
pozostałą część ceny zakupu tj. kwotę …………………… słownie: …………………………  

4. Kupujący pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy oraz inne koszty skarbowe 
obciążające Kupującego. 

 
 

§ 3 
Przekazanie przedmiotu przetargu oraz wszystkich dokumentów z nim związanych zostanie 
stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony niezwłocznie po uiszczeniu 
należnej kwoty, o której mowa w § 2. 

 
§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 5 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Sprzedającego. 

 
§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego, 
jeden dla Kupującego. 

 
 
SPRZEDAJĄCY         KUPUJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


