
Załącznik nr 2 
do Ogłoszenia o przetargu publicznym 
na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

Umowa sprzedaży

zawarta dnia .............. 2021 r. w Brzegu, pomiędzy:

Gminą  Brzeg – Miejski  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  w Brzegu – jednostką  organizacyjną
Gminy  Brzeg,  z  siedzibą  w  Brzegu  (49-304),  ul.  Sportowa  1,  NIP  747  12  48 878,
reprezentowaną przez:
Dyrektora MOSiR - Krzysztofa Kulwickiego
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej MOSiR - Małgorzaty Resiak 
zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”

a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Kupującym” 

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  zgodnie  z  art.  31  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 6 ust. 1 Rozporządzenia
Rady  Ministrów  z  dnia  21  października  2019  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu
gospodarowania  składnikami  rzeczowymi  majątku  ruchomego  Skarbu  Państwa  (Dz.U.  z
2019.2004 z dnia 22.10.2019 r.).

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej Umowy stanowi przetarg publiczny, którego otwarcie ofert
odbyło się dnia 1 grudnia 2021 r. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przyczepy rolniczej URSUS T-040 – zgodnie z pkt. 3
Ogłoszenia o przetargu publicznym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego. 

§ 2

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa przedmiot umowy za kwotę ustaloną w wyniku
przetargu  publicznego,  która  wynosi  …............................................................  zł.  brutto
(słownie: ......................................... zł 00/100 brutto).

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

§ 3

Sprzedający  oświadcza,  że  samochód  osobowy,  będący  przedmiotem  niniejszej  Umowy,
stanowi  jego  własność,  nie  jest  obciążony  prawami  na  rzecz  osób  trzecich,  nie  jest
przedmiotem zastawu ani zastawu rejestrowego, nie dokonano na nim zajęcia komorniczego
ani zajęcia organów władzy publicznej, nie jest prowadzona w stosunku do niego egzekucja
komornicza ani egzekucja w trybie administracyjnym, jest wolny od roszczeń osób trzecich,
obciążeń  
i zabezpieczeń. 

§ 4
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Kupujący  oświadcza,  że  zapoznał  się  ze  stanem  przedmiotu  Umowy  albo  ponosi
odpowiedzialność  za  skutki  wynikające  z  rezygnacji  z  zapoznania  się  ze  stanem  tego
składnika. 

§ 5

1.  Wydanie  przedmiotu  niniejszej  Umowy  Kupującemu  wraz  z  wszelką  posiadaną  przez
Sprzedającego  dokumentacją  nastąpi  w  siedzibie  Sprzedającego.  Potwierdzeniem  tej
czynności  jest  protokół  zdawczo – odbiorczy (wzór  stanowi Załącznik  nr  1  do niniejszej
Umowy). 

2.  Wydanie  przedmiotu  niniejszej  Umowy  nastąpi  do  7  dni  od  dnia  zapłacenia  przez
Kupującego  ceny nabycia  określonej  w §  2  ust.  2  na  rachunek  bankowy Sprzedającego  
24 1090 2141 0000 0001 3523 8419

3. Kupujący zobowiązany jest, przed odbiorem przedmiotu umowy, o którym mowa w §1,
ust. 2, przedstawić dokument potwierdzający zapłacenie ceny nabycia.

4. W przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu przekraczającego 2 dni, w stosunku do
terminu  określonego  w  ust.  2,  Kupujący  zapłaci  Sprzedawcy  karę  w  wysokości  50  zł
(słownie: pięćdziesiąt zł) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

§ 6

Do podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust 1 ze strony Sprzedającego upoważnia się
………………………………………………… 

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. 

2.  Zmiana  treści  niniejszej  Umowy  wymaga  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony zgodnie poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

4.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach:  jeden dla  Kupującego,
dwa dla Sprzedającego. 

Sprzedający: Kupujący:

....................................................... .....................................................

Załącznik:
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1. Protokół zdawczo – odbiorczy przyczepy rolniczej URSUS T-040


