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UMOWA SPRZEDAŻY 
nr …/MS-S/06/06/2017 

 

Zawarta w dniu ……………. 2017 roku w Pruszkowie pomiędzy firmą: 

 

…….. Sp. z o.o., z siedzibą w ………, wpisaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054588, o kapitale zakładowym wynoszącym …….. złotych, NIP: ……, REGON: 

….., reprezentowaną przez: 

 

Pan Jacek Kobus – Pełnomocnik Zarządu 

 

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

 

a Firmą 

………………………………. 

 

zwany w dalszej części umowy „Kupującym” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa przedmiot sprzedaży: 

 

………….., numer inwentarzowy: ……..,  nr rej. ………, nr VIN: ….., rok produkcji: ….. 

 

Lokalizacja: …………………, os. do kontaktu tel. …………….. 

 

2. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży. 

 

3. Cena przedmiotu sprzedaży wynosi …. netto + …. VAT 23% – łącznie …. PLN /słownie: … tysięcy … złotych 00/100 / 

plus koszt załadunku, jeśli zostanie zlecony Sprzedającemu. 

 

4. W przypadku zlecenia przez Kupującego organizacji załadunku przedmiotu sprzedaży Kupujący zapłaci spółce BMTI Sp. z 

o.o. kwotę wg ….. Płatność za organizację załadunku zostanie dokonana przez Kupującego przelewem – przedpłata na 

podstawie faktury pro-forma wystawionej przez BMTI Sp. z o.o.  przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. 

 

5. Kupujący zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz ze złożeniem 

wniosku o zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia na konto Sprzedającego. Oświadczenie 

o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w formie pisemnej wraz z pełnomocnictwem dla 

pracownika Sprzedającego do złożenia tego oświadczenia Ubezpieczycielowi, zostanie przedłożone Sprzedającemu w dniu 

wydania Kupującemu przedmiotu sprzedaży (pojazdu). W przypadku gdyby kupujący odsprzedał pojazd osobie trzeciej 

przed datą wypowiedzenia, Kupujący zobowiązuje się osobiście zwrócić należną składkę za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia, na konto Sprzedającego, w ciągu 7 dni. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot sprzedaży zostanie postawiony do dyspozycji Kupującego od dnia udokumentowania wpłaty na konto 

Sprzedającego. W przypadku odbioru przedmiotu sprzedaży przez osobę inną niż osoba podpisująca umowę sprzedaży, 

wymagane jest przedstawienie przez odbierającego oryginału upoważnienia podpisanego przez Kupującego oraz 

potwierdzenia zlecenia przelewu bankowego. 

 

2. Warunki dostawy: Po dokonaniu płatności Kupujący odbierze przedmiot sprzedaży z siedziby BMTI w zg. z & 1 pkt. 1 

3. Koszt transportu ponosi Kupujący. 

 

4. Towar pozostaje wyłączną własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia pełnej zapłaty należności i odbioru od 

Sprzedającego. 
 

§ 3 

 

1. Podstawę dla dokonania zapłaty przez Kupującego stanowić będzie umowa sprzedaży wystawiona przez Sprzedającego. 

 

2. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży po upływie 7 dni od daty wystawienia umowy sprzedaży, oferta Kupującego 

traci ważność, a niniejsza umowa ulega rozwiązaniu. 

 

3. Kupujący potwierdza, że jest podmiotem podatkowym w myśl Ustawy o podatku dochodowym i Ustawy o podatku VAT i 
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upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu Kupującego. 

 

4. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Sprzedawcy:  

 

Bank:   PeKaO S.A.   

Konto:   …………………………. 

 

5. Zapłata będzie dokonana przez Kupującego przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.  

 

6. Od momentu odnotowania wpływu środków na koncie  Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany w ciągu 7 dni 

roboczych do odebrania zakupionego sprzętu.  

 

7. Od momentu odnotowania wpływu środków na koncie  Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany w ciągu 7 dni 

roboczych do odebrania zakupionego sprzętu. Po tym terminie będzie naliczana opłata parkingowa w wysokości 30 PLN / 

dobę 
 

§ 4 

 

Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży z § 1, p.1  jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób 

trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

 

§ 5 

 

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży. Kupujący oświadcza nadto, iż 

nabywa przedmiot sprzedaży w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał 

żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

 

§ 6 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

Ewentualne spory na tle wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

właściwy Sąd Powszechny w Warszawie. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

 

 

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

            Sprzedający                                                                                         Kupujący 


