
Załącznik nr 3 

Do Regulamin Przetargu Ustnego (Licytacji) Na Sprzedaż Składników Majątku Ruchomego 
Środków Trwałych i Pozostałych Środków Trwałych 

 
 

UMOWA SPRZEDAŻY  
 

Umowa zawarta dnia .............................. w ……………………………… pomiędzy: 
Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38-47-026, w imieniu której 
działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Olsztyna Jerzy 
Litwiński – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, 10 – 558 Olsztyn,                               
ul. Żołnierska 13a,  adres do korespondencji: 10-153 Olsztyn, ul. Kapitańska 23, zwany dalej 
SPRZEDAJĄCYM 
a 
.................................................................................................................................................................... 
zamieszkałym / z siedzibą w .............................................................................................................., 
legitymującym się dowodem osobistym seria nr ............................................ wydanym  
przez.............................................., NIP........................... REGON .............................................. 
zwanym dalej KUPUJĄCYM. 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż …………………………………..….………………… 
…………………………………………………………rok produkcji …………….…………………., 
  ……………………………….……., inne dane identyfikujące przedmiot sprzedaży 
.................................................................................................................................................................... 

 
§ 2 

Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 stanowi jego własność oraz 
wolny jest od  wad  prawnych. 

 
§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu umowy  określonego w §1 jest mu 
znany i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec 
sprzedającego. 

2. Sprzedający nie odpowiada za wady  sprzedawanych przedmiotów, wyłącza swoją 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za ich wady fizyczne.  

 
§ 4 

Sprzedawca przenosi na Kupującego własność przedmiotu umowy określonego w §1 
niniejszej umowy za kwotę…………………. Słownie........................................................................ 
stanowiącą cenę sprzedaży. Powyższa kwota winna zostać uiszczona w terminie 7 dni od 
daty zakończania przetargu na rachunek bankowy Sprzedającego o nr: ………….. 

 
§ 5 

Strony zgodnie oświadczają, że koszty niniejszej umowy  poniesie Kupujący. 



 
§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 7 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
…………………………     ………………………….. 
Sprzedawca       Kupujący 
 



…………………  …………….. r. 

 

Załącznik nr 1  

do umowy ………………….  z dnia ……………….. 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 
 

Sporządzony pomiędzy: 

Sprzedający: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kupujący: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przekazany przedmiot umowy : ……………………………………… 

 
 
Kupującemu dodatkowo przekazano:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Inne  uwagi: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
…………………………      ………………………….. 
Sprzedawca         Kupujący 


