Załącznik nr 2 Wzór umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży nr …………..
zawarta w dniu ………………………. 2018 r. w Gdańsku pomiędzy:
Województwem Pomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku,
80-824 Gdańsk, ul. Powale Przedmiejskie 30, NIP: 583-26-72-043, Regon: 192035191,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „ Sprzedającym”
a
Panem/Panią ………………………………………………………………………………………
zamieszkałym/siedziba ………………………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu ……………………….…………………….……………………………………………….
Wydanym przez: ………………………………………………............................
PESEL: ………………………………………….
lub
nazwa/ siedziba ……………………………………….
dane rejestrowe osoby prawnej
Zwanym/ą dalej „ Kupującym”
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, strony zawierają niniejszą umowę, zwaną
dalej „Umową”, o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący niniejszym nabywa samochód osobowy:
- marka: Toyota Avensis Sedan MR’03 E4
- nr rejestracyjny: GD 4339H
- nr VIN: SB1BZ55L00E046739
- rok produkcji: 2006
- pojemność silnika: 1598 cm3
- moc silnika: 110 KM
- liczba miejsc: 5
- przebieg wg stanu na dzień ….. 2018 r.:….. km
- rodzaj paliwa: etylina
- kolor: metalizowany.
§2
Samochód, o którym mowa w §1 Umowy stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad
prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się
żadne postępowania, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Tytułem zapłaty ceny za przedmiot niniejszej Umowy, określony w § 1, Kupujący zapłaci
Sprzedającemu kwotę ……….. złotych brutto (słownie: ……….).
2. Na poczet ceny zalicza się wadium wpłacone przez Kupującego w kwocie ………………….zł
(słownie ……………………….).
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3. Pozostała kwota …………………. zł (słownie …………………) zostanie wpłacona przez
Kupującego na konto bankowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr 30 1020 0000 0002
0312 5663 w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Kupującego rachunku wystawionego przez
Sprzedającego.
4. Brak zapłaty przez Kupującego kwoty określonej w ust. 1 przekraczający okres 14 dni upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej w wysokości
10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po
uiszczeniu przez Kupującego wynagrodzenia Sprzedającego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej kwoty
określonej w § 3 ust. 1 umowy.
3. Miejscem wydania przedmiotu umowy będzie siedziba Sprzedającego, tj. parking wewnętrzny
budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.
4. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego.
5. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty dotyczące pojazdu
w tym Kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz komplet kluczyków.
§5
1.

2.
3.

Kupujący oświadcza, ze zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym pojazdu, o którym mowa
w § 1 oraz jego stanem technicznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zrzeka się
w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego. Nadto Kupujący wyraża
zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne pojazdu na mocy art. 588 § 1 kodeksu
cywilnego.
Kupujący sprawdził także oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc
do nich żadnych zastrzeżeń.
Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC od daty jego nabycia.
§6

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia
opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§7
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), dale „RODO”, Sprzedający
informuje, a Kupujący potwierdza otrzymanie informacji, iż:
1) administratorem danych osobowych Kupującego jest Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Podwale
Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: wup@wup.gdansk.pl,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wup.gdansk.pl,
3) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) i c) RODO,
4) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w Ogłoszeniu: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, danych kontaktowych Kupującego,
5) dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane dostawcom usługi IT w zakresie obsługi
systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierom, osobom
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6)
7)
8)

9)

występującym z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucjom prowadzącym
postępowania kontrolne.
dane osobowe Kupującego będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich
przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO.
podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Kupujący jest
zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
§8

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy kodeksy cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego
oraz dwa egzemplarze dla Sprzedającego.

Kupujący:

Sprzedający:
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