
Załącznik nr 6 do zaproszenia do rokowań 

na sprzedaż mienia ruchomego 

PROJEKT 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu …………… r. w Godzieszach Wielkich pomiędzy: 

Gminą Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, 

REGON: 250855162, NIP: 9680872984, zwaną dalej „Sprzedającym”, reprezentowaną przez: 

Józefa Podłużnego – Wójta Gminy Godziesze Wielkie, 

przy kontrasygnacie Anny Szubert – Skarbnika Gminy Godziesze Wielkie 

a 

…………………., z/s ………………………………. REGON/NIP/PESEL/numer dowodu 

………….., wpisanym do ………………, reprezentowanym/ą przez:………………………… 

zwanym/ną dalej „Kupującym” 

W rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru oferty Kupującego w trybie publicznych 

rokowań zawarto umowę następującej treści: 

§ 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa składnik mienia ruchomego stanowiącego własność 

Gminy Godziesze Wielkie – pojazd marki Fiat Ducato 2,5T, nr rej. PKA 36MH, nr VIN: 

ZFA23000005385927. 

§ 2. Pojazd, o którym mowa w § 1 jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz 

osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest 

ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3. Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ……………… zł 

brutto (słownie: …………………………………………… złotych brutto), płatną przelewem  

na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Sprzedającego niezwłocznie  

po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora 

rokowań, nie dłuższym niż 7 dni. 

§ 4. 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego 

całkowitej ceny nabycia.  

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty o której mowa 

w § 3.  



3. Sprzedający na podstawie protokołu przekazania wyda Kupującemu wszystkie posiadane 

dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu. 

§ 5. 1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu 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.  

3. Kupujący dokona dalszego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC. 

§ 6. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty 

uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. 

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

§ 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa dla Sprzedającego, 

a jeden dla Kupującego. 

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

      Sprzedający      Kupujący 

      ……………………………. 

Kontrasygnata 

Skarbnika Gminy 

 

  



Załącznik do umowy kupna-sprzedaży 

z dnia … 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY POJAZDU 

zawarty w dniu ………………………. w Godzieszach Wielkich pomiędzy: 

Gminą Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, 

REGON: 250855162, NIP: 9680872984, zwaną dalej „Sprzedającym”, reprezentowaną przez: 

Józefa Podłużnego – Wójta Gminy Godziesze Wielkie, 

przy kontrasygnacie Anny Szubert – Skarbnika Gminy Godziesze Wielkie 

a 

………………..……., z/s ………………………………. REGON/NIP/PESEL/numer dowodu 

….………….., wpisanym do ………………, reprezentowanym/ą przez:………………………… 

zwanym/ną dalej „Kupującym” 

§ 1.1.  Na podstawie umowy kupna-sprzedaży z dnia …………………… Sprzedawca 

przekazuje, a Kupujący przyjmuje pojazd marki FIAT DUCATO 2,5T o następujących 

parametrach: 

1) rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy 3,5T 

2) rodzaj nadwozia: Autobus 16 osobowy 

3) marka/model/wersja: Fiat Ducato 2,5T 

4) rok produkcji: 1997 

5) nr identyfikacyjny (VIN): ZFA23000005385927 

6) nr tablic rejestracyjnych: PKA 36MH 

2. Wraz z pojazdem Kupujący otrzymuje: 

1) dowód rejestracyjny pojazdu: DR/BAO 4152719 

2) kartę pojazdu: KP/AAC 1764211 

3) polisę OC. 

§ 2. Sprzedający przekazuje, a Kupujący przyjmuje pojazd, o którym mowa w § 1 protokołu 

wraz z kluczami, a także dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 2. 

§ 3. Kupujący potwierdza, że stan techniczny i prawny pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 

protokołu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. 



§ 4. Miejscem odbioru pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 protokołu jest Urząd Gminy 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10. 

§ 5. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa dla 

Sprzedającego, a jeden dla Kupującego. 

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

      Sprzedający      Kupujący 

      ……………………………. 

Kontrasygnata 

Skarbnika Gminy 

 

 


