
                                                                

 

UMOWA SPRZEDAśY Nr OUM/KP/2020/…. 

        

zawarta w dniu ………… 2020 r. w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Panem Krzysztofem Skrzypczakiem, z 

siedzibą Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (kod pocztowy: 61–893) przy ul. Krakowskiej 19, identyfikującym się 

numerem NIP 778-10-82-828, REGON 000332630, zwanym w dalszej części Umowy „SPRZEDAJĄCYM”, 

a 

Panem ………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy ,,KUPUJĄCYM” 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Sprzedającego: 

……………………………………………………………………………………… 
/nazwa, nr, ilość/ 

Zgodnie z ofertą Kupującego stanowiącą załącznik nr 1 oraz treścią Ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 2. 

 

§2 

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za Przedmiot umowy ceny w wysokości ……………………….. złotych netto 

(słownie …………….. złotych), powiększonej o 23% podatku VAT, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 

Sprzedającego. 

 

§3 

1. Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu po podpisaniu umowy i zapłaceniu faktury VAT wystawionej przez 

Sprzedającego, w siedzibie Sprzedającego. 

2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania na własny koszt, odbioru przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni od daty 

dokonania zapłaty. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia przedmiotu umowy do czasu odbioru. 

 

§4 

1. Kupujący oświadcza, Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym i stopniem zuŜycia przedmiotu sprzedaŜy i nie wnosi 

w tym zakresie Ŝadnych zastrzeŜeń.  

2. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe z uwagi na to, Ŝe przedmiot sprzedaŜy jest towarem uŜywanym, wyłączona zostaje 

odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy. 

 

§5 

Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leŜących po stronie Kupującego 

w wysokości 10% wartości brutto określonej w §2; 

2) w przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto określonej w §2 za 

kaŜdy dzień opóźnienia. 

 

§6 

1. W wypadku powstania sporu wynikłego z realizacji niniejszej Umowy Strony dąŜyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu. 



                                                                

 

2. W przypadku niemoŜności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym do rozpoznawania sprawy będzie 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego 

i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposaŜone są jednostki budŜetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114 poz.761 z późn. 

zm.). 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do Umowy – Oferta Kupującego z dnia ………… r. 

2) Załącznik nr 2 do Umowy – Ogłoszenie Sprzedającego 

3) Załącznik nr 3 do Umowy - RODO 

 

 

 

 

   

   

SPRZEDAJĄCY  KUPUJĄCY 

 


