Załącznik nr 2 do
ogłoszenia o przetargu
z dnia 23.09.2021r.

umowa kupna – sprzedaży
nr………………..
zawarta w dniu ……………………….. w Wałczu pomiędzy:
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem
Wałcz, Ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz, NIP 765 000 77 95, REGON 570064518
reprezentowanym przez ………………. - Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz,
przy kontrasygnacie Ewy Michalak - Głównego Księgowego Nadleśnictwa Wałcz
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
zwanymi dalej łącznie „Stronami:, a z osobna „Stroną”
o następującej treści:
§1
1. W wyniku postępowania przetargowego na zbycie składników majątkowych
przeprowadzonego zgodnie z regulaminem Sprzedającego, Sprzedający zbywa
a Kupujący nabywa

za cenę określoną w § 3 ust. 1 poniżej składnik majątku

…………………………………………….. .
2. Oferta Kupującego stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem ww. składnika majątku

jak również

stwierdza że wymieniony składnik majątku nie jest obciążony prawem osób trzecich.
2. Sprzedający oświadcza, że składnik majątku

nie ma ukrytych wad technicznych,

a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego sprzętu.

§3
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę brutto ……………………………………………..
(słownie: ……………. złotych) w tym podatek VAT zł …………. Zł, ustaloną
w drodze wcześniejszego przetargu.
2. Zapłata ceny nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
Banku PKO BP S.A. Oddział Drawsko Pomorskie nr konta 25 1020 2847 0000 1102 0039
2027.
3. Cena zostanie uregulowana w terminie…………dni od dnia doręczenia Kupującemu
faktury VAT.
4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą wpływu całości ceny na rachunek
bankowy Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedawanego składnika majątkowego
do czasu zapłaty ceny w całości.
6. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, po
podpisaniu umowy sprzedaży i zapłacie całości ww. ceny na podstawie protokołu
zdawczo -odbiorczego.
7. Protokół niniejszy stanowi złącznik nr 2 do niniejszej mowy.
8. Koszty zawarcia i realizacji niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§4
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego
składnika majątku i nabywa go w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje
i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń.
§5
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. Wynikające z umowy prawa i obowiązki Kupującego nie mogą być pod rygorem
nieważności przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Kupującego.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Sprzedający:

Kupujący:

…………………….

…………………………

