
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza 

Miasta Grajewo z dnia ….12.2022 r. 

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 

zawarta w dniu …. grudnia 2022 r. pomiędzy; 

Miastem Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, NIP: 719-153-20-12 reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie 

…………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Sprzedającym”, 

a 

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

zwanym dalej „Kupującym”. 

§ 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 004 GCBA 6/32, numer 

rejestracyjny BGR 3E77, rok produkcji 1984, nr silnika SUJ3, nr podwozia 32508003008247, przebieg 

18456 km. 

§ 2. Sprzedający oświadcza, że: 

1. Pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność. 

2. Samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz że 

nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani że nie stanowi od przedmiotu 

zabezpieczenia. 

§ 3. Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd. 

§ 4. Cenę sprzedaży samochodu, zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą, ustalono na kwotę 

………………………………… zł brutto słownie ………………………………………………………, 

która zostanie wpłacona na konto bankowe Miasta Grajewo do dnia ………………… 

§ 5. 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy 

i wpłaceniu ceny sprzedaży pojazdu na konto bankowe Miasta Grajewo. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu. 

3. Potwierdzeniem odbioru samochodu będącego przedmiotem sprzedaży będzie protokół odbioru. 

§ 6. 1. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy 

i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

§ 7. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 SPRZEDAJĄCY       KUPUJĄCY 


