nr 3 do
WZÓR UMOWY NA

nr 25/2018

SAMOCHODU

zawarta w dniu .................. ...... ...... ... w

Wojewódzkim
Ochrony Zabytków z/s w
ul.
29, 37-700
NIP:795-20-71-175, REGON: 005078700
Reprezentowanym przez
Kot - Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zwanym w dalszej
umowy

a

1.

(nazwa, adres oraz nr KRS oferenta lub nr

o wpisie do ewidencji

gospodarczej )

NIP ....................................... , REGON ................................................................................. ..
przez: ........................................................................................................................... .
................................................. ... ................... .........................................................................
w dalszej
umowy

2.

Osoba fizyczna nie
gospodarczej
...........................................................................................................
dowodem
osobistym
seria
..............................
nr
................................
...............................................................................................................................................
przy
w

wydanym

ul. .. .....................................................................................................................
umowy
wyniku dokonanego przez
wyboru oferty w trybie przetargu

prowadzonego na podstawie

w

dalszej

publicznego

Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie

sposobu gospodarowania niektórymi
2017 r. poz. 729)

przez
w

Skarbu

(Dz. U. z

zawarta umowa o

§1
samochodu osobowego marki Ford Mondeo 2.0, nr rejestracyjny

Przedmiotem umowy jest

RP 29097, rok produkcji 2009, nr VIN .................................................................................................
§2
ze samochód

przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego

oraz jest wolny od wad prawnych i jakichkolwiek

i

§3
1.

stan techniczny samochodu jest mu znany i nie
z

z tego

roszczeniami wobec

2.

oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie
wnosi do nich

§4

1.

Sprzedawca przenosi na
zgodnie z

za

samochodu
brutto ...................................................

w § 1 niniejszej umowy,

2.

za przedmiot umowy

o której mowa ust. 1

wadium (tj ............................................................
o
dnia zawarcia umowy

w terminie nie

7 dni od

§S
1. Wydanie przedmiotu umowy
Zabytków w

w siedzibie Wojewódzkiego
29 na podstawie

przy ul.

zdawczo-odbiorczego,

kwoty, o której mowa w§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.

po uiszczeniu przez

wszystkie posiadane dokumenty

2.
do

Ochrony

pojazdu,

korzystania z niego oraz 2 komplety kluczyków.
§6

Strony umowy
koszty uiszczenia

wszelkie koszty i
skarbowej oraz

z
podatku od

niniejszej umowy, w tym
cywilnoprawnych

§7

1. W sprawach nieuregulowanych
2.

w trzech

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
egzemplarzach, dwa dla

i jeden dla

