
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2022  

z dnia 29.03 2022 r. w sprawie: sprzedaży  

środka trwałego  samochodu osobowego  

 

 

Wzór Umowy kupna-sprzedaży samochodu 

Zawarta w dniu................................ 2022 roku w Dębicy  

pomiędzy: 

Powiat Dębicki, 39-200 Dębica ul. Parkowa 28,  NIP: 872 21 28 819, 

reprezentowanym przez: 

Beata Nosal - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul.23 Sierpnia 3, na 

podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Dębickiego określonego w Uchwale nr 643/2022 Zarządu 

Powiatu Dębickiego z dnia 16 marca 2022 r. 

zwanym dalej „Sprzedającym”  

a: 

…........................................................................................................................zam/zsiedzibą: ….................

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

PESEL/Regon............................... NIP …..........................................legitymujący się dowodem osobistym 

seria.................... nr ………….............. wydanym przez  ….........................................................................  

 ........................................dnia................................r.,  

zwanym w treści umowy „Kupującym”,  

 

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki Ford Transit model  FT 100L  2,5 Diesel 

Kat. MR’95 2.9t,  - nr rejestracyjny TNE 7628, nr VIN - WF0LXXGGVLWU93553, rok produkcji 1998, 

przebieg na dzień zawarcia umowy: 240140 km 

2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 samochód wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych 

i obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

3. Strony oświadczają, iż w dniu 8 kwietnia 2022 roku odbyła się aukcja, przedmiotem której był samochód 

opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Strony potwierdzają, iż Kupujący uczestnicząc w aukcji zaoferował cenę najwyższą. 

 

§ 2. 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 samochód za kwotę 

brutto ………………….. zł. (słownie: ……………………………………………………. zł.). 

2. Strony zaliczają na poczet kwoty sprzedaży kwotę wpłaconego przez Kupującego wadium  

w wysokości 300,00 złotych (słownie: trzysta-złotych-00/100. 

3. Pozostała do zapłaty kwota brutto: tj. ……………..……..… złotych, (słownie: ………………………..  

………………………………………………………………..) została wpłacona i zaksięgowana na 

rachunku bankowym Sprzedającego w dniu ……………. . 

4. Sprzedaż samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

 

§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu. 

2. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on 

znajduje i z tego tytułu nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedającego.  

3. Kupujący oświadcza, iż Sprzedający udzielił mu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd 

informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z pojazdu będącego przedmiotem 

umowy. 

4. Sprzedający potwierdza, iż pojazd nie jest objęty gwarancją producenta. 



 

 

 

§ 4 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wraz z samochodem Sprzedający wyda Kupującemu:   

- książka serwisowa; 

- dowód rejestracyjny; 

- dowód ubezpieczenia OC; 

- komplet kluczyków – szt. 2. 

 

§ 5 

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

w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego. 

 

§ 6 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

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

 

 

Załączniki: 

1 x Protokół zdawczo-odbiorczy 

 

           Sprzedający                                         Kupujący 


