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WZÓR UMOWY 

 

zawarta dnia …………………….. w Łodzi 

pomiędzy: 

 

Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a,                     

90 – 012 Łódź, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Łodzi  Zarządzeniem nr 7770/VII/18 z dnia 15 lutego 2018 roku działa Pan Piotr Rydzewski 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

zwanym dalej Sprzedającym   

a  

…………………………………………………………………. zam. ……………………………………………………………………………….. 

legitymującym się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez 

………………………………………… 

zwanym dalej Kupującym  

 

§ 1 

 

Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa pojazd marki Polonez Plus Truck 1.6 Kat. 2.4.t, numer 

rejestracyjny EL 6976 A, nr identyfikacyjny (VIN) SUPB16CEJVN060335, rok produkcji 1997 – wraz 

wyposażeniem dodatkowym tj. tapicerką z weluru. 

 

§ 2 

 

Pojazd i wyposażenie o którym mowa w  § 1 niniejszej umowy stanowią własność Sprzedającego, są 

wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich 

nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest pojazd, nie stanowi on również 

przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Tytułem zapłaty ceny za pojazd i wyposażenie, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci 

Sprzedającemu kwotę ……………….zł. (słownie:……………………….) brutto, ………… zł. netto (słownie:……), 

……… podatek VAT zł. (słownie:…………………………..), płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Kupującego faktury VAT, przelewem na konto Sprzedającego o numerze ………………………………………….)  

2. Zwłoka Kupującego w zapłacie za zakupiony przedmiot przekraczająca okres 7 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 po uiszczeniu przez Kupującego ceny nabycia 

samochodu.  



2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za 

pojazd. 

3. Miejscem wydania pojazdu będzie I Wydział Pracy Środowiskowej ul. Kutrzeby 16. 

4. Wydanie pojazdu i wyposażenia wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo                      

– odbiorczego podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego.   

5. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty 

dotyczące pojazdu w tym kartę pojazdu, dowód rejestracyjny.  

 

§ 5 

 

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu i wyposażenia określonego w § 1 

niniejszej umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc 

żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 6 

 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla 

Kupującego. 

 

 

……………………………..                                                                           ………………………………… 

(Sprzedający)                                                                                                 (Kupujący) 

 

 


