zał. nr 6 do zapytania ofertowego
z dnia 24.04.2020 r. znak PSONI/DP/2131-7/911/20

UMOWA
kupna/sprzedaży samochodu
Zawarta w ……………………….. w dniu …………………………. r. pomiędzy:
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jarosławiu wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000010902, z siedzibę przy ul. Wilsona 6a, 37-500
Jarosław
NIP: 792-10-19-877, REGON: 650886776
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
a:
………………………………………………………
mającym siedzibę …………………………………..
………………………………………………………
NIP ……………………., REGON ………………..
PESEL …………………………………………….. (dotyczy osób fizycznych)
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………..
Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę
konkurencyjności.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż bezwypadkowego, używanego samochodu
dostawczego typu Van marki ……………., model ………….…., rok produkcji ……,
przebieg pojazdu …………. km, nr nadwozia ………………………..……………….,
nr rejestracyjny …………………, którego charakterystyka techniczna i wyposażenie
wymagane przez Zamawiającego zostały określone w zapytaniu ofertowym
z 24.04.2020 r. znak: PSONI/DP/2131-7/911/20 oraz ofercie Wykonawcy,
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest sprawny
technicznie, gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, nie ma wad fizycznych
i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, a także nie jest przedmiotem
jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza, że pojazd nie
ma wad technicznych, o których nie powiadomił Kupującego.
3. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem pojazdu/ma pisemne prawo
do dysponowania nim, w tym do dokonania sprzedaży*.
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4. Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów
w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów
samochodowych związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych
z zanieczyszczeniem środowiska.
5. Pojazd posiada aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu
rejestracyjnego i aktualną polisę ubezpieczeniową nr ………………………………… .
§2
1. Wykonawca przenosi nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego własność
pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za wynagrodzeniem określonym w § 3
umowy. Integralną część niniejszej umowy stanowi protokół przekazania pojazdu.
2. Wraz z pojazdem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie rzeczy niezbędne
do korzystania z pojazdu, w tym dwa komplety kluczyków, a także wszystkie elementy
wyposażenia pojazdu oraz sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi
i konserwacji oraz dokumenty związane z samochodem i wymagane obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności dowód rejestracyjny, aktualną polisę
ubezpieczeniową, kartę pojazdu (jeżeli została wystawiona).
§3
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożona ofertą,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………….. PLN
brutto (słownie: ………………………………………….....................................),
która to cena zawiera wszystkie opłaty oraz koszty konieczne do prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca potwierdza odbiór ww. kwoty, która w momencie podpisania umowy
zostaje mu przekazana.
3. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, które nie
zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………….
(Zamawiający)

…………………………………
(Wykonawca)

*niepotrzebne skreślić
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