UMOWA nr 2019/……….…./NFK
zawarta w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego,
w dniu ………………………………….. r. w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:
1.

………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………....,
zwanym dalej SPRZEDAWCĄ,
a
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej KUPUJĄCYM.
Sprzedawca i Kupujący w niniejszej Umowie zwani są łącznie Stronami.
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu samochodu osobowego marki ....................,
rok produkcji ….……., numer rejestracyjny …….……., numer nadwozia …………………..,
o przebiegu ……………….…… km, zwanym dalej „Pojazdem”.
§2
1.

Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem Pojazdu.

2.

Sprzedawca oświadcza, że Pojazd jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako
dobry.

3.

Sprzedawca oświadcza ponadto, że Pojazd jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych,
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
§3

1.

Kupujący oświadcza, że dokonał oględzin oraz przeglądu stanu technicznego Pojazdu,
a także oznaczenia numerowego Pojazdu oraz nie będzie wnosił roszczeń wobec
Sprzedającego z tytułu wad fizycznych pojazdu ujawnionych po dniu zakupu

2.

Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno, co do stanu
technicznego Pojazdu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a także oznaczenia
numerowego Pojazdu i dowodu rejestracyjnego.

1

§4
1.

Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje Pojazd za cenę ……..……… PLN brutto
(słownie: ………………………………………………………………..…………………).

2.

Strony ustalają, że płatność nastąpi po podpisaniu umowy.

3.

Kwota określona w ust. 1 zostanie zapłacona w walucie polskiej na podstawie faktury VAT
ze stawką zwolniony z VAT od podatku, wystawionej przez Sprzedawcę i zaakceptowanej
przez Kupującego, niezwłocznie po zawarciu umowy lub w wyznaczonym przez
Sprzedawcę terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.

4.

Płatność nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany
w fakturze. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Sprzedawcy.

5.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty. Odbiór Pojazdu
zostanie potwierdzony Protokołem przekazania, stanowiącym załącznik do umowy.

6.

Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie
posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z Pojazdu zgodnie z Protokołem
przekazania, stanowiącym załącznik do umowy.
§5

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy, aż do zupełnego uiszczenia
ceny kupna, o której mowa § 4 ust.1.
§6
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
1.

Załącznik stanowi integralną część umowy.

2.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Sprzedającego.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi
dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

…………………………………………

……………………………………….
KUPUJĄCY
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