
Umowa kupna-sprzedaży

zawarta w dniu ………….2019 roku w Kielcach 

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego r. została zawarta umowa następującej treści 
pomiędzy:

………………………zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez ……………….
a
Kuratorium Oświaty w Kielcach z siedzibą  w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,   25-516, 

NIP 959-08-30-580 reprezentowanym przez:

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika
 zwanym dalej: Kupującym

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez 

Sprzedającego na Kupującego za ustaloną w umowie cenę.
2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy marki 

………………………..o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą.  
3.  Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność i nie jest obciążony 

prawami na rzecz osób trzecich – na dzień wydania pojazdu.
4. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży na warunkach określonych 

w ofercie załączonej do niniejszej umowy oraz stanowiącej jej integralną część karcie 
gwarancyjnej.

§ 2

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny netto w wysokości ……………….. zł.
2. Do ceny zostanie doliczona kwota w wysokości ……………….. z tytułu podatku VAT. 
3. Cena zostanie uiszczona w całości w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT oraz 

dostarczenia samochodu wymienionego w § 1 umowy.

§ 3

Sprzedający dostarczy samochód służbowy do Kuratorium Oświaty w Kielcach najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2019 r. z zachowaniem warunków określonych w wymaganych 
parametrach przedmiotu zamówienia.  

§ 4

1. Sprzedający zobowiązuje się udzielić Kupującemu wszystkich niezbędnych wyjaśnień 
o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy będących przedmiotem 
niniejszej umowy.

2. Ponadto Sprzedający zobowiązuje się wydać Kupującemu wszystkie posiadane 
dokumenty dotyczące samochodu wymienionego w § 1.

§5

Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi Sprzedający. 



§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W przypadku nie dostarczenia samochodu osobowego będącego przedmiotem 
postępowania do dnia 31 grudnia 2019 roku Kupujący może odstąpić od umowy.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.
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