
Załącznik nr 3 

UMOWA nr ………………………………………… 

SPRZEDAŻY-KUPNA ZBĘDNEGO/ZUŻYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO 

zawarta w dniu ………………………………………………. w Juchnowcu Górnym pomiędzy: 

Zespołem Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, NIP  ….., REGON 

……………… zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym przez: 

Panią Barbarą Klimaszewską –Dyrektora  Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 

Górnym, 

a 

1) Wypełnia oferent (w przypadku firm)* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres firmy, nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

REGON ……………………………………………………………………, NIP …………………………………………………………………… 

reprezentowanym/ą przez…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanego/ą w dalszej części umowy „Kupującym” 

 

2) Wypełnia oferent (osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej)* 

Panem/Panią ……………………………………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem 

osobistym: seria ………. numer …………………… wydanym przez ……………………………………………………………., 

numer PESEL …………………………………………, zamieszkałym/ą w …………………………………………………………….. 

przy ul……………………………………………………………, poczta ……………………………………………………………………….. 

zwanym/ą w treści umowy „Kupującym”, 

o następującej treści: 

§ 1. 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony składnik rzeczowy majątku 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 2. 

Przedmiot, o którym mowa w § 1 stanowi własnośd Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, 

nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczą się żadne postępowania. Składnik 

ten nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3. 

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy składnik zapłaci Sprzedającemu kwotę …………………………… zł 

brutto (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….. złotych), 

płatną gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę 

faktury. 

 



§ 4. 

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

w § 3 w siedzibie Sprzedawcy lub na jego konto: 32807400030000163220000020 BS Juchnowiec 

Górny. Kwotę należną Kupujący wpłaci nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

§ 5. 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny składnika określonego w § 1 niniejszej umowy 

i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. 

§ 6. 

Wszelkie koszty związane z realizacja postanowieo niniejszej umowy, w tym także koszty załadunku, 

transportu, obciążają Kupującego. 

§ 7. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Sprzedający oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący. 

 

Sprzedający         Kupujący 


