Załącznik nr 1do ogłoszenia

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w Warszawie, w dniu ………………….. r.
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, z siedzibą w Warszawie, ul.
Batorego 5, 02-591 Warszawa, reprezentowanym przez ………………………………………………..…,
działającym na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………………. zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Kupującym”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku aukcji, o której mowa w § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r.
Nr 114, poz. 761).

§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem następujących składników rzeczowych
majątku ruchomego:
……………………… ……………
……………………… ……………
……………………… ……………
- stanowiącym/stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zwanego dalej „sprzętem”.
2. Sprzedający oświadcza, że sprzęt opisany w ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych,
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

§ 2.
Kupujący oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy widział i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do jego stanu technicznego, jego właściwości, jego
wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.

§ 3.
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 za
cenę ………. zł brutto (słownie………………………..).
2. Kupujący płaci cenę, o której mowa w ust. 1 gotówką.
3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez strony niniejszej umowy
i dokonaniu przez Kupującego zapłaty umówionej ceny.

§ 4.
1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY
............................................

KUPUJĄCY
......................................

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w Warszawie, w dniu ………………….. r.
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, z siedzibą w Warszawie, ul.
Batorego 5, 02-591 Warszawa, reprezentowanym przez ………………………………………………..…,
działającym na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………………. zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Kupującym”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku aukcji, o której mowa w § 36 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r.
Nr 114, poz. 761).

§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem następujących składników rzeczowych
majątku ruchomego:
……………………… ……………
……………………… ……………
……………………… ……………
- stanowiącym/stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zwanego dalej „sprzętem”.
2. Sprzedający oświadcza, że sprzęt opisany w ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych,
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

§ 2.
Kupujący oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy widział i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do jego stanu technicznego, jego właściwości, jego
wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.

§ 3.
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 za
cenę ………. zł brutto (słownie………………………..).
2. Kupujący płaci cenę, o której mowa w ust. 1 gotówką.
3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez strony niniejszej umowy
i dokonaniu przez Kupującego zapłaty umówionej ceny.

§ 4.
1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedającego.

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY
............................................

KUPUJĄCY
......................................

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami aukcji ustnej składników majątku
ruchomego, będącego własnością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 02-591 Warszawa ul. Batorego 5
mającej odbyć się w dniu 12 listopada 2014 r. oraz projektem umowy sprzedaży i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania aukcji do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Organizatora aukcji.
Nazwa firmy, adres, NIP i REGON, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej - imię i nazwisko oraz adres:

……………………………….
……………………………….
……………………………….
Podpis osoby uprawnionej

