
UMOWA ….................. NR/............./.............
…...........................................................

zawarta w Lublinie w dniu data...... / miesiąc słownie/ pomiędzy Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym 
Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie,  20-043  Lublin, 
ul.  Spadochroniarzy  8,  wpisanym  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru  
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin  -  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą 
w  Świdniku,  VI  Wydział  Gospodarczy  pod  numerem  KRS,  0000005890,  NIP:  712-241-34-74, 
REGON: 431018621, zwanym w dalszej części umowy „......................................”
reprezentowanym przez: 

Zdzisław Kulesza – Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu …...........ze  strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,  zgodnie  
z art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.  Dz. U.z 2013r. poz. 1203  
z późn. zm.), wydruku komputerowego (identyfikator wydruku: RP........................) zawierającego aktualne 
dane o..................................stanowiącego załącznik Nr …........do niniejszej umowy 
a

..............strona z którą zawieramy przedmiotową  umowę….................

OSOBA FIZYCZNA

imię nazwisko ……………………, Pesel...................,NIP..........................zamieszkałą/ym w ………………… (kod 
pocztowy, miejscowość) ……………………, ul. …......................

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

imię  nazwisko……………………,  PESEL:..............  zamieszkałą/ym  w  ……………………  (kod  pocztowy, 
miejscowość……………………), ul. …............. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ………………… 
z  siedzibą  ……………………  (kod  pocztowy,  miejscowość……………………),  ul.  ……………………,  wpisaną/ym 
do  Centralnej  Informacji  Działalności   Gospodarczej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  NIP  ……………………, 
REGON ……………………  
na podstawie pobranego w dniu …....................ze strony internetowej CEIDG nadzorowanej przez Ministra 
Gospodarki,  zgodnie z art  38 ust.4 ustawy z  dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności  gospodarczej  
(tj.  Dz.  U.  Z  2013r.  poz.  672  z  pożn.  zm.)  wydruku  komputerowego  zawierającego  aktualne  dane 
o …....................stanowiącego zał. Nr ….............do niniejszej umowy. 
/reprezentowaną  przez …...................../ zapis zasadny , tylko w przypadku , w którym za stronę działa prawidłowo  
umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić zapis / 

§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem pojazdu marki:

 - Mercedes Sprinter 313 CDI, nr nadwozia VDB9036621R321208, rok produkcji 2001.

2. Sprzedający oświadcza, że jest pierwszym właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust.1.

 



§ 2.

1. Kupujący oświadcza, że osobiście dokonał oględzin pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu technicznego

   pojazdu, który jest mu znany.

§ 3.

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd opisany w § 1 ust.1 za cenę oferowaną przez

Kupującego tj. ….................. (słownie: …........................................... złotych00/100) zł.

2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia  najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym, niezwłocznie 

po  zapłaceniu  ceny nabycia  określonej  w  wystawionej  przez  Sprzedającego fakturze  VAT,  na  konto 

Sprzedającego i przedstawieniu dowodu wpłaty.

§ 4.

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny  

w Lublinie.    

 § 5.    

Umowę sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  umowę odczytano,  zgodnie  przyjęto  i  

podpisano.

Kupujący Sprzedający

..........................................             .............................................
                                

                                          


