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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
 

UMOWA SPRZEDAŻY 
Zawarta w dniu ………… r. w Łodzi pomiędzy  
 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Łodzi, z siedzibą w Łodzi (91-433) przy ul. 
Franciszkańskiej 17/25, wpisanym do ewidencji Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Sądu Rejonowego dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022092, NIP: 
7262292906, REGON: 000294830, 
reprezentowanym przez: 
Edytę Wcisło – Dyrektora  
 
zwanym dalej w treści Sprzedającym, 
 
a  
 
Imię i Nazwisko oraz adres zamieszkania lub dane firmy…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
PESEL/NIP/REGON ………………………………………………………………………. 
Reprezentowanym przez: ……………………………………………(w przypadku firmy) 
zwanym dalej w treści Kupującym,  
 
zawarta została umowa o następującej  treści: 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego: 
 
Hyundai Getz 1.1 MR’05, wersja Comfort 
Rok produkcji: 2009 
Data pierwszej rejestracji: 01.09.2009r. 
Nr VIN: KMHBT51GP9U899395 
Nr rejestracyjny: EL979HC 
Przebieg: 112 700 km 
Kolor powłoki lakierowej: czerwony 
Rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy 
Rodzaj paliwa: benzyna + lpg 
Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtrysk) 
Pojemność / moc silnika: 1086 cm3 / 48 kW (65 KM) 
Skrzynia biegów: manualna 
Rodzaj napędu: przedni (4x2) 

§ 2 
 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad 
prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz że 
nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 
 

§ 3 
 
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy kwotę zgodną z ofertą złożoną w dniu ………… roku : 

………złotych brutto (słownie złotych: ………………………………………………………) 
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2. Cena zostanie przez Kupującego zapłacona przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 67 1130 
1163 0014 7048 7920 0003 nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy, tzn. do 
dnia…………………….. 

3. Przekazanie samochodu nastąpi w formie protokolarnej po wpłynięciu na konto Sprzedawcy pełnej kwoty 
określonej w ust. 1, przy czym w poczet tej kwoty zalicza się wniesione wadium. 
 

§ 4 
 
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę 
określoną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z dniem podpisania umowy. 
 

§ 5 
 
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 
Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń 
zarówno co do stanu technicznego pojazdu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów,  
a także jego wyglądu. 

§ 6 
 
1. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty i opłaty wynikające z realizacji niniejszej umowy obciążają 

Kupującego. 
2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC zawarte z 

………………… i potwierdzone polisą numer ……………………… potwierdzenie zawarcia umowy (polisa) 
została przekazana Kupującemu, co Kupujący potwierdza. 

 
§ 7 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie postanowienia Ogłoszenia o przetargu na 
sprzedaż samochodu osobowego Hyundai Getz oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
 
W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 

Sprzedający    Kupujący 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


