
  

 

Załącznik nr 2 
Znak sprawy: LDZ-WA.223.1.2015.1 

 

    ………………dnia ……………..r. 

 
WZÓR 

UMOWA NR … 

 

zawarta dnia ...................….. w Łodzi pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Łodzi, ul. Suwalska 29, 90-173 Łódź, posiadającym  

REGON: 000331530, NIP: 729-10-20-493, zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedawcą”, 

którego reprezentuje: 

…………………………………………………………………………….. 
a 
1) Dla przedsiębiorcy 

.................................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres oraz KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

posiadającą/posiadającym NIP ................................................, REGON ...............................................,  

którego reprezentuje: 

- .............................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................. 

zwaną(-ego) dalej Kupującym, z drugiej strony, 

 
2) Dla osoby  fizycznej nie prowadząca działalności gospodarczej 

 

Panią/-em ………………………………………………………………legitymującą/-ym się 

dowodem osobistym seria ……. numer ………. wydanym przez …………………………… 

………………………………………., zamieszkałą/-ym w ………………………………….. 

przy ul. ……………………………….. 

zwaną(-ego) dalej Kupującym, z drugiej strony, 

 

 

w wyniku dokonanego przez Sprzedawcę wyboru oferty w pisemnym przetargu 

nieograniczonym na sprzedaż samochodu RENAULT KANGOO, zawarto umowę  

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

marka/model :  RENAULT KANGOO 1.8t 

rok produkcji :  2000 

numer identyfikacyjny (VIN) : VF1KC0AAF23536846 

numer rejestracyjny : EL 25056 

 

 

§ 2 

 

Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

 



  

§ 3 

 

Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy 

kwotę brutto: ………………………… złotych …………….groszy 

(słownie: ………………………………………………………………….), 

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr …………………………………………… 

lub gotówką w kasie Sprzedawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę 

w terminie 3 dni od daty jej wystawienia. 

 

§ 4 

 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, niezwłocznie po 

wniesieniu należnej kwoty, o której mowa w § 3. 

2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego. 

 

§ 5 

 

1. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1 

niniejszej umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń do 

Sprzedawcy. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie 

wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 6 

 

Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy,  

obciążają Kupującego. 

 

§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

SPRZEDAWCA                   KUPUJĄCY 

 

 

 

 

 


