
Załącznik nr 2 

Umowa 

zawarta w dniu…………………2022r. pomiędzy: 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew 

NIP: 6171578157, REGON: 250697480, zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez: 

Romana Paruszewskiego – Dyrektora  

a 

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

(imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP) 

zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści: 

§1 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego 

na sprzedaż tokarki TUM-35/1000, Sprzedający będący właścicielem tokarki 

oświadcza, że sprzedaje, a Kupujący nabywa tokarkę TUM-35/1000 wg protokołu 

przekazania, będącego załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. Tokarka, o której mowa w ust. 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolna od 

wad prawnych, nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku 

do niej nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ta tokarka, ani 

nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia. 

§2 

1. Cenę sprzedaży tokarki zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się na 

kwotę……………….zł(słownie:…………………………………..…………………………………złotych). 

2. Na poczet ceny zaliczona została kwota wpłaconego 10% wadium w wysokości 

400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100). 

3. Sprzedający oświadcza, że pozostałą do zapłaty kwotę ……………………brutto zł 

(słownie……………………………………………………………….) Kupujący uregulował dniu 

……………………………..przelewem na konto: 

 

PKO BP SA Oddział 1 w Pleszewie 

31 1020 2212 0000 5602 0027 7376 

 

 

 

 

 

 



§3  

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 4 niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego 

wynagrodzenia Sprzedającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z 

udziałem przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującego. 

2. Sprzedający zastrzega sobie własność tokarki do chwili uiszczenia przez Kupującego 

ceny za tokarkę. 

3. Wraz z tokarką Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego 

dokumenty dotyczące tokarki. 

 

§4 

Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołu, o którym mowa w § 1 oraz w § 3 

upoważniony jest Pan Roman Paruszewski. 

 

§5 

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny tokarki określony w § 1 

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

§6 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7  

1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji 

niniejszej umowy.  

2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego. 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              SPRZEDAJĄCY                                                                                                  KUPUJĄCY 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży 

 nr………………………………………………….  

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy / częściowy*, sporządzony w dniu ........................................... r.  

w ........................................................................,  

 

 

Strony zgodnie oświadczają co następuje: 

 

1. W dniu ......................... r. z magazynu w .................................................................... został wydany 
upoważnionym przedstawicielom Kupującego asortyment wymieniony  
w poniższej tabeli. 

 

Lp. Nazwa towaru/rodzaj J.m. Ilość Uwagi 

     

     

 

2. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny i jakościowy towaru i nie będzie dochodził 
z tego tytułu żadnych roszczeń od Sprzedającego. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Sprzedającego i jeden dla 

Kupującego. 

 

 

 

 

 

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

              SPRZEDAJĄCY                                                                                                  KUPUJĄCY 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


