
 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr  

Burmistrza Gminy Chojna z dnia ……….. 
 

Projekt umowy sprzedaży 
 

Umowa  sprzedaży nr ......................................... 
  

zawarta w dniu: ____________2019 r. w Chojnie pomiędzy: 
 
Gminą Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna  
NIP: 858 172 61 44  
reprezentowanym przez: 
Barbarę Rawecką Burmistrza Gminy Chojna 
Zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym 
a 
………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………..... 
Zwanym dalej kupującym 
 

§1 
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem autobusu szkolnego marki Iveco 

Cacciamali Thesi 70C17, numer rej. ZGR 05L3, numer identyfikacyjny:  
ZCFC70C0005856724, rok produkcji 2011; przebieg: 186 141 km; pojemność silnika 
2998 cm3; rodzaj paliwa: diesel; moc: 125 kW; kolor: czerwony, dalej zwany: 
autobusem. 
 

2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 autobus: 
 posiada aktualne badania techniczne, 
 posiada ubezpieczenie komunikacyjne OC do 31.12.2019 r. 
 wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich 

oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.  
 jest środkiem trwałym w ewidencji Gminy Chojna.  

 
§2 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 pojazd za cenę ustaloną 
na podstawie pisemnej oferty zakupu złożonej w dniu ..........................2019 r. w 
wysokości : .........................zł 
 brutto (słownie:.............................................................................................................), 
dalej: cena. 

2. Cena wywoławcza w/w pojazdu wynosiła …………………….…. zł brutto (słownie 
brutto; …………………………………. 00/100), została ustalona w oparciu o wycenę Nr 
23/2019 Rzeczoznawcy samochodowego z dnia 27.06.2019r.   

3. Cenę Kupujący wpłaci przelewem na konto Sprzedającego 
nr: …………………………………………………………………………………………… przed podpisaniem 



umowy na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. Przy podpisaniu 
umowy należy przedłożyć potwierdzenie dokonanego przelewu. 

4. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy i  
uiszczeniu należności określonej w §2 ust. 1.  

5. Własność autobusu przechodzi na kupującego z chwilą obciążenia rachunku 
bankowego Sprzedającego przelewem ceny za autobus. 

 
§3 

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym autobusu oraz 
oświadcza także, że nabywa autobus 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 nr. 3396233 wydany przez: Starostę Gryfińskiego.   
 

§5  
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty podatku od czynności 
cywilnoprawnych ponosi kupujący.  

 
§6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego.  

2. W razie sporu sądem właściwym jest sąd właściwy dla Sprzedającego. 
 

§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 

 


