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Załącznik nr 3 

do ogłoszenia o sprzedaży 

Nr ADM.ZP.2.26.23.2023 

 

Wzór 

UMOWA SPRZEDAŻY  

…….…../2023 r. 

 

zawarta w dniu ………..……… pomiędzy: 

SPRZEDAJĄCY:  

Miasto Ostrołęka, Plac gen Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka, 

NIP: 758 214 20 02 

w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce, ul. gen Józefa Hallera 

10 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 126/2020 z dnia 4 maja 2020 r. 

reprezentowany przez: Arkadiusza Dobkowskiego — Dyrektora 

 

a: 

KUPUJĄCY: 

………………………………… 

………………………………… 

reprezentowany przez: 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż drewna: 

 

Oferuję cenę zakupu części ………………..   w kwocie:……………………………………………..…                   

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

 

 

Razem 

Ogółem słownie netto: …………………….złotych 00/100gr. 

Ogółem słownie VAT:  ……………………...złotych 00/100gr. 

Ogółem słownie brutto: …………………….złotych 00/100gr. 

 

§2 

1. Nabywca jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na rachunek bankowy Urzędu Miasta 

w Ostrołęce wskazany w fakturze VAT, w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 

2. Drewno, zostanie wydana kupującemu w terminie 7 dni od uiszczenia kwoty sprzedaży (brutto). 

W przypadku braku odbioru drewna w w/w terminie, Sprzedający będzie miał prawo obciążyć 

Kupującego opłatą za przechowywanie towaru w kwocie 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
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przechowywania począwszy od 8 dnia od uiszczenia przez Kupującego kwoty sprzedaży. Za datę 

zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto sprzedającego. 

§3 

1. Kupujący dokona odbioru drewna własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko (załadunek we własnym 

zakresie), po uprzednim zgłoszeniu Sprzedającemu terminu odbioru. 

2. Odbioru zakupionego drewna dokonuje Kupujący lub osoba działająca z jego upoważnienia, 

dysponująca stosownym upoważnieniem. Fakt dokonania odbioru drewna, osoba odbierająca 

potwierdza podpisem na protokole przekazania. 

§4 

 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części 

spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się zdarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły 

być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (np. pożar, 

powódź, inne klęski żywiołowe, itp.). 

§5 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem jakościowym i ilościowym drewna i nie wnosi z tego 

tytułu żadnych uwag. 

2. Kupujący musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

W związku z powyższym, Sprzedający umożliwił Kupującemu sprawdzenie w terenie warunków 

realizacji niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany ceny przez Kupującego. 

4. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte drewna, będących przedmiotem umowy. 

5. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 

§6 

Jakiekolwiek zmiany umowy i jej rozwiązanie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§8 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla 

Sprzedającego. 

§9 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

   KUPUJĄCY:                                                                           SPRZEDAJĄCY: 

 


