UMOWA Nr .../2021
KUPNA - SPRZED IZIY
SAMOCHODU SPECJALNEGO POZARNICZEGO IFA
zawarlaw

dniu

2021 roku

pomigdzy:

Miastem i Gmin4 Sochocin,
ul. Guzikarzy

91

09-110 Sochocin

NIP: 567 18587 29
reprezentowanym pr zezz
Pana Jerzego Ryzirfiskiego

- Burmistrza,

przy kontrasygnacie Pani Marzanny Kucharzak- Skarbnika
zwanym dalej rrSprzedaj 4cym"
a

zwanym dalej,Kupuj4cym"
o nastgpuj4cej treSci

$1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj4cy nabywa samoch6d:

1)

marka, model

2)
3)

nr rejestracyjny

rok produkcji

4) rodzaj pojazdu iprzeznaczenie

- IFA W.sOLA/TLF
- wPN N426
* 1980

5)

numer identyfikacyjny pojazdu

- specjalny -poLamiczy
- 1612969

6)

odczytany stan licznika

-

7) dopuszczalna masa catkowita
8) liczna osi
9) skrzynia bieg6w

29084 km

- l0 800 kg
-2
- manualna
- 0i.07.1980 r.
- 01.06.2001 r.

granic1
I i) data I rejestracji w kraju
|2)przeglqdtechniczny wa2ny do
- 21.09.2022 t.
13) ubezpieczenie wazne do
- 13.12.2021 t.
. zl (slownie: ......................) zgodnie z oferowan4
za kwotg
10) data

I rejestracji za

cen4 zakupu.

2. Sprzedal pojazdu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towar6w i uslug, zgodnie z art.

15ust.6ustawy zdnia 11marca2004r. opodatkuodtowar6wiuslug(Dz.U. z202lr.,poz.
685 ze zm.).

$2
Sprzedaj4cy oSwiadcza,2e jest wtaScicielem pojazdu wymienionego

w $ 1 ust. 1 niniejszej

umowy.

$3

1. Kupui4cy oSwiadcza,2e zapoznal sig ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu i nie
wnosi zastrzeLenorazniebgdzie ztegotytulu z$.aszalroszczeh Sprzedaj4cemu.
2. Kupuj4cy sprawdzil takze oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
nie wnosz4c zadnych zastrzeZeh.

$4
1. Kupuj4cy zobowi4zany jest zaplaci(, Sprzedaj4cemu za przedmiot sprzeda?y okreSlony
w $ 1 niniej szej umowy ceng zakupu, zgodn4 ze zlozonq ofert4 tj . kwotg . . . .. zl brutto (slownie:
..... zlotych) w terminie czternastu dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy na rachunek bankowy zamawiajqcego: Bank Sptfldzielczy w Plorisku O/Sochocin nr
60 8241 1019 0100 1964 2001 0005, z dopiskiem na przelewie: zakup samochodu
specjalnego IFA.
2. Kupuj4cy pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikaj4ce
skarbowe ob ciqlaj 4c e Kupuj 4ce go.

z umowy oraz inne koszty

$s
Przekazutie przedmiotu sprzedtly oraz wszystkich dokument6w z nim zwiqzanych zostanie
stwierdzone w protokole przekazania podpisanym pruez obie strony niezwlocznie po
uiszczeniu naleZnej kwoty, o kt6rej mowa w $ 4.

$6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszystkie zmiany umowy v',ymagapformy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

s7

Wszystkie spory mogqce wynikai z tyttilu ninieiszej umowy strony poddaj4
r ozstr zy gnig ci e s4du wlaSciwe go dl a

siedziby Sprzedaj

4ce

go.

pod

s8
Umowa zostala sporzqdzona w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, jeden dla Kupuj4cego
dwa dla Sprzedaj4cego.

Sprzedajqcy

Kupuj4cy

Sprawdzil pod
wzglgdem

data: 'i 2,.09.?Ol

lt.

