Załącznik nr 2 do ogłoszenia

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarta dnia ……………………………….. w Augustowie,

SPRZEDAJĄCY:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo
Augustów z siedzibą w Augustowie, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów, NIP 846-00021-57
reprezentowany przez Nadleśniczego Pana Wojciecha Szostaka
oraz
KUPUJĄCY:
Pan (i) ….............................................................,PESEL …............................. zam. ….........................................
lub
………………………… /imię i nazwisko osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą/, zam. w
………………………… przy ul. ……………, legitymujący się dowodem osobistym seria nr
………………., PESEL: .………………………, NIP …............................., REGON
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „……………………” z siedzibą w
…………………………… przy ul. …………………, zgodnie z zaświadczeniem (wydrukiem) z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
który stanowi załącznik do niniejszej umowy
lub
…………………… /nazwa spółki/ z siedzibą w …………………. przy ul. ………………., wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
………………… Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
………………….., NIP: ………………, REGON o kapitale zakładowym w wysokości …… zł /w
przypadku, gdy Kupującym będzie spółka akcyjna konieczne będzie wpisanie także
informacji, jaka część jej kapitału zakładowego została wpłacona/,

reprezentowany przez:
- ……………………….. - ………………………,

Mając na względzie, że Sprzedawca przeprowadził stosowne postępowanie na
podstawie – ogłoszenie - zaproszenia do składania ofert z dnia ….................... a Kupujący
złożył w jego toku ofertę z dnia …............................... - stanowiącymi załączniki do niniejszej
Umowy (dalej oznaczonej jako umowa), wskazani powyżej zwani dalej Stronami lub z
osobna Stroną, postanawiają co następuje:
§ 1.
1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:……………………………………………………..(przedmiot
umowy).
2. Sprzedawca oświadcza, że określony w § 1 pkt 1 przedmiot umowy jest używany i został

przez niego nabyty w ……………………. roku .
3. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu sprzedaży i nie

wnosi co do tego zastrzeżeń.
4. Nadleśnictwo Augustów nie odpowiada za wady sprzedawanego samochodu jako
rzeczy używanej (zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego sprzedający wyłącza
swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zbywanego samochodu).
§ 2.
1. Kupujący zapłaci cenę sprzedaży w wysokości ………………………………… zł brutto (
słownie ………………………………………………………………..). Zapłata ceny nastąpi do dnia
………………………………

na

rachunek

bankowy

Sprzedającego

…………………………………………………………………………… Sprzedawca wyda Kupującemu
przedmiot sprzedaży w siedzibie Nadleśnictwa,

tj. Nadleśnictwo Augustów, ul.

Turystyczna 19, 16-300 Augustów po zapłacie wymaganej ceny.
§ 3.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

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

…………………………………………
Kupujący

