
Załącznik nr 2 

 

UMOWA NR …./I/2019 

 

zawarta w dniu …………………….2019 r. w Przemyślu pomiędzy: 

Centrum Kulturalnym w Przemyślu, z/s przy ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl,  

zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 4/99 prowadzonym przez 

Województwo Podkarpackie NIP 795-21-24-902, REGON 650953538, reprezentowanym 

przez: 

Dyrektora – Janusza Czarskiego,  

przy kontrasygnacie  Głównego Księgowego – Magdaleny Grygowicz  

zwanym dalej ,,Sprzedającym” lub CK ”-  z jednej Strony 

a 

Panem/Panią ………………………………………..., legitymującym się dowodem osobistym 

seria ............................. nr .......................... wydanym przez ......................................................  

zamieszkałym w ......................................... przy ul ................................................................... , 

zwanym dalej „Kupującym", o następującej treści: 

 

§ 1  
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży -  bramy garażowej 

dwuskrzydłowej. 

§ 2  
Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 przedmiot. 

 

§ 3  
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……………………………..zł. brutto 

(słownie ………………………………………………………………………………...złotych) 

Pomniejszoną o wadium należność w kwocie ………………… zł brutto 

(słownie:………………………………………..……........ złotych), 

należy wpłacić na rachunek bankowy: 

…………………………………………………………………………… w terminie 7 dni od 

daty wystawienia faktury VAT. 

 

§ 4  
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni od daty zapłaty umówionej 

ceny transakcji. Jako potwierdzenie wykonania powyższego Strony sporządzą 

protokół zdawczo – odbiorczy. 

§ 5  
1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy nie ma wad technicznych, które są mu 

znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość 

stanu technicznego i nie zgłasza do niego żadnych uwag. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega 

reklamacji z tytułu rękojmi. 

§ 6  
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 7  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8  



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 

regulaminu oraz obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9  

Kupujący  oświadcza Sprzedającemu, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą 

załącznik do niniejszej Umowy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  

zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

§10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

sprzedającego i jeden dla kupującego. 

 

 

Sprzedający:          Kupujący: 


