
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Umowa sprzedaży samochodu 

 

Zawarta w dniu ……………………………… 2022r. w Tarnowie pomiędzy: 

Gminą Miasta Tarnowa, 33-00 Tarnów, ul. Mickiewicza 2, NIP 873-10-11-086, 

reprezentowaną przez: Lucynę Tokarską – Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo 

– Wychowawczych w Tarnowie działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 

Tarnowa z dnia 15 lutego 2019r. znak WOR-ROR.077.29.2019, zwaną w treści umowy 

Sprzedającym, 

a: 

……………………………………………………………………… zamieszkałym/łą 

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

PESEL ……………………………………. NIP ……………………………………….. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ……………….. nr ………………wydanym 

przez …………………………………………………………………………………….. dnia 

…………………………………………., zwanym w treści umowy Kupującym, 

 

§ 1 

 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki Fiat Doblo, rok 

produkcji 2006, nr nadwozia ……………………., nr rejestracyjny KT 46395, 

przebieg na dzień zawarcia umowy …………………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 ……………. roku odbyła się licytacja, przedmiotem 

której był samochód opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

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

 

§ 2 

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

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

2. Strony zaliczają na poczet kwoty sprzedaży kwotę wpłaconego przez kupującego 

wadium  wysokości ……………………………złotych. 



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

……………………………) zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie do 7 dni 

licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, na rachunek bankowy nr 38 1020 4955 

0000 7002 0280 1934 

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi  po podpisaniu umowy oraz zaksięgowaniu na 

rachunku bankowym Sprzedającego kwoty, o której mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

5. Wraz z samochodem Sprzedający wyda Kupującemu: 

 

 Kartę pojazdu 

 Dowód rejestracyjny 

 Dowód ubezpieczenia OC 

 Komplet kluczyków 

§ 3 

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

samochodu. Oświadcza nadto, że 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. 

2. Kupujący oświadcza, że umożliwiono mu zapoznani się ze stanem technicznym 

pojazdu jak również, że stan faktyczny pojazdu jest mu znany. 

3. Kupujący oświadcza, że Sprzedający udzielił mu jasnych, zrozumiałych  

i niewprowadzających w błąd informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego 

korzystania z pojazdu będącego przedmiotem umowy. 

4. Kupujący oświadcza, iż Sprzedający zapewnił w miejscu sprzedaży odpowiednie 

warunki techniczno – organizacyjne umożliwiające dokonanie sprawdzenia jakości, 

kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych 

podzespołów przedmiotu umowy. 

5. Strony potwierdzają, iż pojazd nie jest objęty gwarancją producenta. 

§ 4 

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący. 

§ 5 

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

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 



§ 7 

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

stron. 

 

 

              Sprzedający                                                                             Kupujący 
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