
 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia          

DP-011-13/2020 

 

 

                                  UMOWA SPRZEDAŻY 

                 (wzór) 

 

w dniu ………………………. roku w Krakowie pomiędzy: 

 

Krakowskim Biurem Festiwalowym, z siedzibą w Krakowie 30-311, ul. Wygrana 2, wpisanym 

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, 

z NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040, reprezentowanym przez: Izabelę Błaszczyk – 

Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego, zwanym dalej Sprzedającym, 

a 

[dot. osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą] 

Panią/Panem…………………………………………………………………….., 

zamieszkałą/ym w …………………………, PESEL: ………………………., prowadzącą/ym 

działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………., z głównym 

miejscem wykonywania działalności ……………………, wpisaną/ym do CEiDG, o numerze 

identyfikacji podatkowej NIP ………….., REGON: ………….., reprezentowaną/ym przez 

………………………………………  

 

[dot. spółki cywilnej] 

…………………………………, zamieszkałą/ym w …………………………, PESEL: 

…………………………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 

…………………………………., z głównym miejscem wykonywania działalności 

……………………, wpisaną/ym do CEiDG, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 

………….., REGON: ………….., oraz …………………., zamieszkałą/ym w 

…………………………, PESEL: ………………………., prowadzącą/ym działalność 

gospodarczą pod firmą ……………………., z głównym miejscem wykonywania działalności 

……………………, wpisaną/ym do CEiDG o numerze identyfikacji podatkowej NIP …………, 

REGON: ………………….., prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod 

firmą…………………………. z siedzibą ………………………………………, NIP 

………….., REGON: ……………………….., Reprezentowaną przez:………………………… 

 

[dot. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej] 

Panią/Panem......................................................................................................., zamieszkałą/ym 

w……………………………………………………………………………………………………

………………, PESEL: ..........................................................., legitymującą/ym się dowodem 

osobistym o numerze: ……………………………………. 

 

[dot. spółki wpisanej do Krajowego rejestru Sądowego]  



 

………………………………………………………. z siedzibą ………………………, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………………………, …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS:..……………….,NIP:….…………………,REGON:…….………………., 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

Zwaną/ym dalej Nabywcą 

 

na podstawie dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty w trybie przetargu pisemnego na 

sprzedaż środków transportu samochodowego (DP-011-13/2020) 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 

 

            § 1  

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu ………………. marki ……………, model 

……………., nr rejestracyjny ……………….., nr identyfikacyjny (VIN): …………………,  

rok produkcji …….., kolor: ………………….., przebieg: ………… km, pojemność silnika: 

……….. cm3, moc silnika: ………, rodzaj silnika: ……….. (przedmiot sprzedaży). 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, stanowi 

własność Sprzedającego, nie posiada wad prawnych, nie jest przedmiotem żadnego 

postępowania i zabezpieczenia, nie mają do niego prawa osoby trzecie. 

3. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, nie ma wad 

technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Nabywcy. 

4. Nabywca oświadcza, że: 

a. stan techniczny samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, jest mu znany i nie 

zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń; 

b. dokonał sprawdzenia oznaczeń numerowych i dowodu rejestracyjnego samochodu, 

o którym  mowa w § 1 ust. 1 powyżej,  i nie zgłasza co do nich zastrzeżeń. 

 

     § 2 

1. Strony uzgodniły cenę samochodu, o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy, na kwotę : 

……… zł brutto (słownie: …………………………….. złotych 00/100). 

2. Wadium złożone przez Nabywcę w wysokości: ………. zł ulega zaliczeniu na poczet ceny, 

o której mowa w ust. 1 powyżej.  

3. Płatność ceny sprzedaży, o której mowa ust. 1 powyżej, nastąpi przelewem w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania przez Nabywcę faktury na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany 

w fakturze. 

4. Nabywca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Sprzedającego faktur, korekt 

faktur oraz duplikatów faktur drogą mailową umożliwiającą ich wydruk z adresu e-mail: 

faktury@kbf.krakow.pl na adres e-mail: ……………………………………………. . 

mailto:faktury@kbf.krakow.pl


 

5. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Sprzedającego. Za termin dokonania 

zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego. 

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Nabywca. 

 

     § 3  

1. Sprzedający przenosi na Nabywcę z dniem dokonania zapłaty własność przedmiotu 

sprzedaży.  

2. Wydanie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, nastąpi niezwłocznie 

po dokonaniu przez Nabywcę zapłaty ceny nabycia. 

3. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Nabywcy, na Nabywcę przechodzi ryzyko 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu sprzedaży. 

4. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. 

Przedmiot sprzedaży nie podlega reklamacji. 

5. Miejscem wydania przedmiotu sprzedaży jest parking znajdujący się przy siedzibie 

Sprzedającego przy ul. Wygranej 2 w Krakowie.  

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony. Nabywcy 

wraz z wydaniem przedmiotu sprzedaży zostaną przekazane: dowód rejestracyjny pojazdu, 

karta pojazdu, dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC.  

7. Czynności odbioru zostaną potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony 

umowy. 

8. Osobami upoważnionymi do wydania i odbioru przedmiotu sprzedaży są: 

a. Ze strony Sprzedawcy: …………………………. 

b. Ze strony Nabywcy: ……………………………. 

9. Nabywca zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy OC w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy sprzedaży.  

      

     § 4 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Strony poddają 

pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

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

stron. 

 

  Sprzedający:                       Nabywca: 


