
Załącznik Nr 3 do  Ogłoszenia 

UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY  

 

zawarta w dniu ................................ 2020 roku w Łomiankach pomiędzy: 

 

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, NIP 118-17-68-394 

reprezentowaną przez  Burmistrza Łomianek – Panią Małgorzatę Żebrowską-Piotrak , zwaną 

dalej Sprzedającym 

a 

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

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

zwanym dalej Kupującym 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przyczepy do ciągnika, model PRONAR T 653, rok 

produkcji 2007, nr rejestracyjny WZ 94566 oraz ładowacza chwytakowy POLMOT 

WARFARMA, model MIKRUS 1N, rok produkcji 2007.  

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że przyczepa do ciągnika oraz ładowacz chwytowy będący 

przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz 

praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ta 

przyczepa oraz ładowacz, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ………………………………………….. / zgodnie 

z ofertą (słownie:…………………………………………………..……………………….)  

§ 4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność przyczepy ciągnika oraz ładowacza 

chwytowego określonego w § 1 za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że kupujący dokonał wpłaty kwoty, o której mowa w § 3 

niniejszej umowy. 

3. Kupujący potwierdza jednocześnie odbiór sprzętu.  

 



 

§ 5 

Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego kupowanych urządzeń i nie będzie 

występował do sprzedającego z roszczeniami z tytułu wad technicznych sprzedawanych 

urządzeń.  

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące 

w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Wraz z kupionym sprzętem przekazuje się: 

 dowód Rejestracyjny Nr 4599927 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  

2 egzemplarze dla Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego. 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                      KUPUJĄCY 

 

 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 1 Oferta Kupującego 
 Załącznik nr 2 Potwierdzenie wpłaty na konto Sprzedającego 

 


