Załącznik Nr 3
UMOWA NR ………./2022
zawarta w dniu ……. 2022 roku w Mirczu,
pomiędzy:
Nadleśnictwem Mircze z siedzibą w Mirczu, ul Hrubieszowska 55, 22-530 Mircze NIP: 9190002193, REGON:
950015003 reprezentowanym przez: Nadleśniczego …………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
1) dotyczy przedsiębiorcy
(nazwa, adres, a w przypadku podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców nr KRS)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP ……………………………………………………………….. REGON ……………………………………………………………………………………..
reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
Panem/ą ………………………………………………………………………… legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ………
nr ………………………. wydanym przez …………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym/ą w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy Kupującym,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Samochód osobowy TOYOTA XA3(A) RAV 4
nr rejestracyjny

LHR 8V17

rok produkcji

2008

pojemność silnika

1998/112 kW

numer identyfikacyjny (VIN)

JTMBH33V905052742

Rodzaj paliwa

benzyna

Przebieg

137 tyś km

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. W wyniku przetargu pisemnego dotyczącego sprzedaży samochodu osobowego marki TOYOTA RAV 4 cena
wynosi: …………………………………….. zł , słownie: ……………………………………………………………………………………….. zł.
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2. Kupujący uiścił na poczet ceny o której mowa w ust. 1, kwotę 3200,00 zł wpłaconą na poczet wadium
w ramach przetargu publicznego na sprzedaż przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają że kwota …………………………………... zł (słownie …………………………………………………………….…zł)
będąca różnicą między ceną oferty Kupującego, a kwotą uiszczoną na poczet ceny przez Kupującego,
Kupujący uiści w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przelewem na rachunek bankowy
Nadleśnictwa Mircze: Bank BOŚ S.A 12 1540 1144 2016 4416 4274 0001
§4
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu przez Kupującego
należnej kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy i nie zgłasza
do niego żadnych uwag.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich
żadnych zastrzeżeń.
3. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Kupującego
i przedstawiciela Sprzedającego.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy obciążają
Kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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