WZÓR
UMOWA
kupna - sprzedaży
zawarta w Przytocznej w dniu 25.11.2016 r. pomiędzy:
Zespołem Szkół w Przytocznej, ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna
reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Brygidę Konieczną,
zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….......
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....,
zwanym dalej KUPUJĄCYM
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż okien pochodzą z demontażu z obiektu szkolnego. Jest to osiem okien
o wymiarach 210 cm x 305 cm, tj. 6,41 m2 (mierzone po obrysie zewnętrznym ramy). Okna trójdzielne
dwurzędowe, częściowo nieotwierane, częściowo uchylno-rozwierane. Profile okienne z PCV, produkcja
firmy Rolplasto. Okna dwuszynowe, zespolone, rok produkcji 2003. Oznaczenia szyb: Frerichs Glass UG04
Uniplus, U 1,1 – USG 3.3.1.
2. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jest właścicielem ww. okien.
3. Okna zostaną wydany KUPUJĄCEMU, zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o licytacji ustnej.
4. KUPUJĄCY odbierze okna, z siedziby Urzędu Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna.
Koszt odbioru i transportu okien pokrywa KUPUJĄCY.
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§2
Gotowość odbioru przedmiotu umowy KUPUJĄCY zgłosi telefonicznie SPRZEDAJĄCEMU, co najmniej
1 dzień przed dniem odbioru.
Przekazanie przedmiotu umowy dokonane zostanie w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Rokitniańskiej 4,
66-340 Przytoczna na podstawie protokołu odbioru.
Osobą wskazaną przez SPRZEDAJĄCEGO do podpisania protokołu odbioru i porozumiewania się
z KUPUJĄCYM jest: ………………………………………………….
KUPUJACY oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym okien, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Strony wyłączają odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady oraz uszkodzenia okien.

§3
1. KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU cenę za przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 w kwocie:
……….………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………….)
2. Zapłata za przedmiot umowy, nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO wskazane na fakturze, na
podstawie wystawionej faktury.
3. Termin zapłaty strony ustalają do 7 dni od dnia wystawienia faktury przez SPRZEDAJĄCEGO. Wystawienie
faktury nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy przez strony umowy.
4. Jako termin zapłaty za przedmiot umowy uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
SPRZEDAJĄCEGO.
5. SPRZEDAJĄCY może dochodzić od KUPUJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.
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§4
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust.1 jest nieważna.
Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy
pisemnej.
Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich
treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
O każdej zmianie adresu KUPUJĄCY zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SPRZEDAJĄCEGO
w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres
wymieniony w niniejszej umowie.
Strony umowy wskazują następujące adresy do doręczeń:
a) Zespół Szkół w Przytocznej, ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna
b)

…………………………………………………………………………………..
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W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
SPRZEDAJĄCEGO.

§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

