
Załącznik nr 2 

 do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż kasy pancernej nr RO.2613.6.2017.PT  
z dnia 14 września 2017 r. 

 

Umowa nr …………………………… 

 

Zawarta w dniu  ........................ w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:  

Gminą Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  

NIP: 8222146576, REGON: 711582747, reprezentowaną przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki Pana Antoniego Janusza Piechoskiego, zwanym w treści umowy „Sprzedającym”, 

a  

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

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

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

zwanym w treści umowy "Kupującym", 

 

§1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa kasę pancerną prod. Henryk Jardel Warszawa. 

 

§2 

Kasa, o której mowa w § 1  stanowi własność Gminy Mińsk Mazowiecki , 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 kasa, ani 

nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.  

 

§3 

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotową kasę zapłaci Sprzedającemu kwotę ……………………. 

zł brutto (słownie: ………………….) płatną gotówką w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  

lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 7 dni od daty 

wystawienia faktury przez Sprzedającego. 

 

§4 

1 .  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po 

podpisaniu niniejszej umowy oraz uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa  

w § 3, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane klucze do zamków kasy. 

3. Sprzedający zastrzega sobie własność kasy do chwili uiszczenia przez Kupującego 

całkowitej ceny nabycia. 
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§5 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny kasy określonej w § 1 niniejszej umowy 

i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec 

Sprzedającego. 

 

§6 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, obciążają Kupującego.  

 

§7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§9 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Sprzedającego oraz dla Kupującego.  

 

 

 

 
Sprzedający        Kupujący 

 


