
 
Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

Załącznik nr 3 do Oferty 

UMOWA nr ……………… 
 KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO. 

 
Zawarta w dniu ……………..  2021r.  w Skwierzynie  

Pomiędzy: 

1. Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie, ul. Bolesława Chrobrego 5,  
66-400 Skwierzyna, wpisanym do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy,  
VIII Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000254288 NIP 596- 166-34-48  
 
reprezentowanym przez: 

 Tomasza Reszel  – Prezesa, 
zwanym w dalszej części Sprzedającym,  

a 
2. ……………………………………….…….. wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy w ………….., …. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ………………./ - wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej/  
reprezentowanym przez: 

 ……………………………………..……   –  ………………………………………………………….…. 
PESEL……………………………… nr dowodu osobistego………………………….. (dotyczy osoby 
fizycznej).  
zwanym w dalszej części Kupującym,  
o następującej treści: 

 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:  

marka/model   koparko ładowarka FERMEC 860 rok  produkcji 2000 

numer fabryczny  SMFA44TC0Y8EM2559  oznaczenie silnika  1004,4T-HR 

kolor ……………………..   

nr rejestracyjny ………. przebieg …………… km. 

§2 
Sprzedający 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 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę: ............................................................zł. 

Słownie zł: ........................................................................................................................................................... 

§4 
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę 
określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie 
odbiór pojazdu.  

§5 
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 
Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.  

§6 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz 
koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.  

§7 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 



 
§8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
  Sprzedający           Kupujący  


