
Załącznik nr 2 

(WZÓR) 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY  

NR ……………………… 

 

Zawarta w dniu …………….. w Świebodzinie  

pomiędzy:  

Powiatowym Zespołem Szkół Technicznych i Zawodowych  

ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin,  

NIP: 9271930052    REGON: 080639406 

reprezentowanym przez: 

- mgr Sabinę Orlicką – dyrektora szkoły 

przy kontrasygnacie Krystyny Kałużnej – głównej księgowej 

zwanymi dalej „Sprzedającym” 

a 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………. 

NIP: ……………………………  REGON: …………………… PESEL:…………………… 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:………………………………………………………… 

wydany przez: ……………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Kupującym” 

§1 

1. Zgodnie z ofertą z dnia …………………. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący 

kupuje samochód osobowy marki TOYOTA Hi Ace Diesel 2.5t., nr 

identyfikacyjny pojazdu JT121LHA200023518, kolor – czerwony, rok produkcji 

1991, nr rejestracyjny ZER3509, pojazd niesprawny technicznie. 

2. Sprzedający oświadczają że samochód, o którym mowa w ust.1 stanowi 

własność Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w 

Świebodzinie, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie ani 

nie jest przedmiotem postępowania ani zabezpieczenia. 

 



§2 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 

ust 1. niniejszej umowy kwotę w wysokości ……………………………………..zł. 

(słownie:……………………………………………………………………….złotych) 

2. Kwota określona w §2 ust.1 płatna jest w całości w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy, tj; do dnia  ………….. na rachunek bankowy Powiatowego 

Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, nr  43 1020 5402 0000 0702 0261 

3578 

3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami nastąpi 

protokolarnie niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i wpływu całej kwoty 

za przedmiot sprzedaży na konto Sprzedającego. 

§3 

Kupujący oświadcza, że przedmiot określony w §1 ust 1 umowy widział i nie wnosi 

jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego 

właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu. 

§4 

Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy obciążają 

Kupującego, w  tym wszelkie należności publicznoprawne. 

§5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednio 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§6 

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Sprzedającego. 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Sprzedający a drugi Kupujący 

 

 

           SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 

 


