Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3/2018
Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jedlcu
z dnia 9 stycznia 2018 r.

Umowa kupna – sprzedaży
Zawarta w dniu ………………. roku w Urzędzie Gminy w Gołuchowie pomiędzy:
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z siedzibą w Jedlcu reprezentowanym przez:
1. ………………. – Dyrektora - zwaną dalej „Sprzedającym”
a
…………..reprezentowanym przez …………….. zwanym dalej „Kupującym”.
§ 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje plac zabaw na działce nr 103/3 w miejscowości Kajew ,
za cenę ……………………… zł brutto, (słownie: ……………….. 00/100 gr).
§ 2.
1. W ramach umowy Kupujący na własny koszt zdemontuje i przewiezie plac zabaw.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności placu zabaw do czasu zapłaty przez Kupującego ceny,
określonej w §1.
3. Sprzedający przekaże plac zabaw Kupującemu na podstawie protokołu odbioru, jednak nie
wcześniej niż w dniu zapłaty faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Po przekazaniu placu zabaw Sprzedający nie ponosi ryzyka utraty w/w placu zabaw przez
Kupującego.
§ 3.
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną kwotę na rzecz sprzedającego w terminie 7 dni od daty
dostarczenia faktury VAT.
2. Zapłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 65 8407 0003 0105 3964 2000 0001.
3. W przypadku nie uiszczenia należności w terminie, o którym mowa w ust. 1 Sprzedający naliczy
ustawowe odsetki za zwłokę.
§ 4. Wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu wymienionego § 1 ponosi Kupujący.
§ 5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy pod warunkiem,
że wynikają one z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie aneksu, sporządzonego na piśmie, za
zgodą obu stron, pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Sprzedającego.
§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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