
          Załącznik nr 2 

 

Umowa sprzedaży 

/wzór/ 

 

Zawarta w dniu……………….. w Raciążku, pomiędzy: 

Samodzielnym  Publicznym Zakładem Leczniczo – Opiekuńczym  w Raciążku,   ul. Przedmiejska  1,            

87-721 Raciążek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000002249, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy REGON  

910861864 , NIP 891-14-04-284 

 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………….…… – …………………………………………… 

 

zwanym dalej „SPRZEDAJĄCYM”, 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym  przez : 

 

……………………….. – ………………………………… 

 

zwanym  dalej „KUPUJĄCYM”. 

 

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa wymieniony pojazd marki: 

model: …………………………………………………………. 

nr rejestracyjny: …………………………………………… 

nr silnika: ……………………………………………………… 

nr VIN: ………………………………………………………….. 



rok produkcji: ……………………………………………….. 

przebieg: ………………………………………………………. 

pojemność silnika: ……………………………………… 

 

§ 2 

Sprzedawca oświadcza, że pojazd, o którym mowa w § 1: 

1) stanowi własność Sprzedawcy,  

2) jest wolny od wad prawnych, 

3) nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, 

4) nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie,  

5) nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3 

Kupujący, tytułem należności za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy kwotę: …………………..zł. 

brutto (słownie: ………………………………………………………………), płatną na rachunek bankowy Sprzedawcy 

nr ……………………………………………………. 

 

§ 4 

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

w § 3, na konto Sprzedawcy. 

Sprzedawca wyda Kupującemu wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego 

korzystania z pojazdu. 

 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że: 

1) znany jest mu stan techniczny pojazdu i nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji do 

Sprzedawcy, 

2) sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowód rejestracyjny, nie wnosząc do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

 

§ 6 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 



 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 

 


