Załącznik Nr 3 do regulaminu przetargu

Projekt umowy kupna-sprzedaŜy
zawarta w dniu ...................... 2013 r. w Lubyczy Królewskiej pomiędzy Zespołem Szkół Nr 6
w Lubyczy Królewskiej, zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym
przez:
1. Renata Matyjanka – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6
z jednej strony,
a
.............................................................................................................................................
Dane kupującego – imię, nazwisko lub nazwa firmy
.............................................................................................................................................
Adres zameldowania kupującego lub adres siedziby firmy
reprezentowanym przez:
................................................................................................,
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Kupującym. została zawarta umowa o
następującej treści :
§1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący, zgodnie ze swoją ofertą z dnia …………. nabywa
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Sprzedający oświadcza, Ŝe jest właścicielem w/w sprzętu, który jest wolny od
wszelkich wad prawnych i nie toczy się Ŝadne postępowanie, którego byłby
przedmiotem. Nie jest on równieŜ przedmiotem zabezpieczenia.
3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu.
4. Kupujący oświadcza, Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym sprzętu i
nie wnosi zastrzeŜeń oraz nie będzie z tego tytulu rościł Ŝadnych pretensji do
Sprzedającego.
5. Przekazanie przedmiotu przetargu oraz wszystkich dokumentów z nim związanych
zostanie stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony.

§2
1. Kupujący za przedmiot licytacji zapłaci cenę wynikającą z jego oferty z dnia
………………… Cena wynosi ………………………………… zł brutto
Słownie …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego : Bank Spółdzielczy w Łaszczowie
Nr. ……………………………………………………………………………………..
w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni po odbyciu się licytacji.
2. Kupujący pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy oraz inne koszty
skarbowe obciąŜające Kupującego.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§4
1. Wszekie spory mogące wyniknąć z tytulu niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.
§5
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY:

