
Umowa nr ……../2018 
 

Zawarta w dniu  ……………………… 2018 roku w Bodzentynie pomiędzy 

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedziba w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 

NIP 657 2905857  Regon  260571899 

reprezentowanym przez Dyrektora Jana Reklewskiego  

zwanego w dalszej części umowy Sprzedającym 

a, Panem/Panią ……………………………………… 

legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………. wydanym przez 

…………………………….. w dniu……………  zamieszkałym ……………………………. 

……………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Kupującym 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu  marki Fiat Seicento  o nr rej. TKI V815 
 
Pojemność silnika 899 cm3 benzyna  
Rok produkcji 2001 
Przebieg 150 000 km 
3 drzwiowy   
Nr identyfikacyjny (VIN ZFA18700000802319) 
 Ubezpieczenie OC  
Kolor ciemnozielony 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego 

własność oraz jest wolny od wad prawnych i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń 

 

§ 3 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu 

występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego. 

 

§ 4 

Kupujący oświadcza, ze sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i 

nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 5 

Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1. niniejszej 

umowy zgodnie z ofertą za kwotę brutto  ………….. złotych ( słownie: ………………… 

………………………………..  złotych) stanowiącą cenę sprzedaży. 

§ 6 

1.Kupujący za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu kwotę o której mowa w § 5 w kasie 

Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 

2.Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi w siedzibie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego kwoty, o której mowa w § 5 



 

§ 8 

Sprzedający przekaże Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego oraz komplet kluczyków. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY         KUPUJĄCY 
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Pieczęć firmowa 
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Kierownik jednostki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

                                                              


