
Załącznik nr 2

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

SKODA 3T SUPERB 

Zawarta w dniu…………………………………2022 r. w Staszowie pomiędzy:

Gminą Staszów z siedzibą w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31, 28-200 Staszów,  NIP: 866-160-87-31,
REGON: 830409749  reprezentowaną przez :
 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – Pana Leszka Kopcia
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – Pani Henryki Skowron

zwaną dalej Sprzedającym, a

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Kupującym

o następującej treści:

§ 1

1. Niniejsza  umowa  została  zawarta  na  potwierdzenie  wyboru  przez  Sprzedawcą  oferty
Kupującego – w drodze przybicia dokonanego w toku aukcji z dnia  ……………….. 2022r.,
prowadzonej przez Gminę Staszów.

2.  Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód – SKODA 3T  SUPERB, nr. rejestracyjny
TSZ14777, nr. identyfikacyjny: TMBAE73T1C9010749, rok produkcji 2011, pojemność silnika
1968 m³, liczba miejsc: 5, stan licznika 392190  km;

3. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy stanowi
własność Gminy Staszów, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie oraz nie
jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

§ 2

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy

kwotę w wysokości …………………………zł netto powiększoną o naliczony  podatek VAT od
towarów i usług (23%),

 (słownie netto : ……………………………………………………………………….... złotych).

2. Kwota określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszona o kwotę złożonego na poczet
ceny zakupu wadium w kwocie……………. (słownie:……………………………), płatna jest
przelewem na rachunek Gminy Staszów……………………………………………………….. w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie niniejszej umowy oraz zapłata ceny zakupu.



4. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami dotyczącymi pojazdu nastąpi  po uiszczeniu
ceny zakupu na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony.

§ 3

1. Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż kupuje rzecz używaną.

2. Kupujący oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy widział oraz
i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, w szczególności co do stanu technicznego samochodu,
jego właściwości, jego wszystkich parametrów i wyglądu. 

3. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie
powiadomił Kupującego.

§ 4

Kupujący zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją samochodu i
zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

§ 5

Wszelkie  koszty  związane  z  zawarciem  niniejszej  umowy  obciążają  Kupującego,  w  tym wszelkie
należności publicznoprawne (ewentualnie należny podatek od czynności cywilnoprawnych).

§ 6

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-
200 Staszów, nr tel.  15 864 83 05, adres e-mail: biuro@staszow.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, jak również w celu realizacji
praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy
z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych. 

4. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z
uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  w  tym
przepisów archiwalnych. 

5. Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w tym nie  będą  podlegać
profilowaniu.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu  następujące
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

9. Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

§ 7

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

§ 8

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy
dla siedziby Sprzedającego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Sprzedającego i jednym dla
Kupującego.  

SPRZEDAJĄCY:                                                                                                           KUPUJĄCY: 

 


